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Amerikos Laikraštininkų Gil- 

dijon dabar gali įstoti ir rašti- No. 150 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio 26, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
nių darbininkai bei darbininkės,
dirbą laikraščiams. Vadinasi, 
Gildijon susiburs: redaktoriai, 
reporteriai, korektūrų skaityto
jai, fotografistai, ir laikraščių 
raštinių darbininkai.

New Yorko gild i j iečiai tre
čiadienį šį planą užgyrė milži
niška balsų dauguma.

Bendrai veikdami, vieni ki- 
iems padės ir tuo laimės di- 
esnes algas ir geresnes darbo 
•.lygas.

Man rodosi, laikas mūsų cho- 
ams pasirūpinti vienu ypatin- 
u (kuris iki šiol buvo lyg ir 
amirŠtas) dalyku: lietuviško 
audiško kostiumo parūpinimu 
lorietėms.
Argi tai nebūtų gražu matyti

Ohio Gubernatorius 
Įsakė Milicijai Apginti 

Plieno Skebus
PENNSYLVANIJO6 GUBERNATORIUS LEIDŽIA 

ATSIDARYT CAMBRIA PLIENO FABRIKUI
Youngstown, Ohio, birž. 25.^“ ~ - ---------------
—Valstijos gubernatorius 
Davey įsakė milicijai apgint 
nuo streikierių “darbinin
kus” (skebus), “norinčius 
dirbti” 
brikuose

Ispanų Fašistai Šaudo Suim
tus Baskijos Vadus

(skebus),
’ užstreikuotuose fa-

Republic ir
Sheet andtūsų chorietes dainuojant tau- m i i * i * •kostiumuo- Iube pheno korporacijų.tiniai-liaudiškuose

se? Ne tik gražu, bet ir reikš
minga. Tas suryškintų patį dai
navimą, padarytų jį įspūdin
gesnių.

Savo pareiškime guberna
torius sako, kad norintieji 

I turį “šventą teisę dirbti,” 
nors ir streikuojantieji turį 
teisę streikuoti.

Tai yra dviveidiškas pa-Šis klausimas jau senai buvo r“ 
vildenamas mūsų Meno Są- reiškimas, kuriuom guber- 
mgos centre, bet iki šiol nie- natorius su savo milicija 
is nesirūpino iškelti jį spau- jau atvirai laužo streiką, 
•je ir imtis žingsnių vykini- čia jis pildo valią plieno fa- 
ui gyveniman. "
Lietuvių liaudiškas kostiumas 1 šistuojančio

Bayonne, Franc.—Ispani
jos fašistai nusmerkė su
šaudyt Baskijos sveikatos 
ministerį Alf. Espinosą. Jis 
pakliuvo į priešų rankas, 
kuomet jo lėktuvas nukrito 
ant fašistų valdomo ploto. 
Espinosa skrido iš Franci- 
jos, kur jis buvo Baskų val
džios delegatas.

Be to, fašistai nusmerkė 
sušaudymui kitą suimtą Ba
skų delegatą ir vieną jų ar
tilerijos kapitoną.

Ji gyveniman.

•ažus ir įdomus,—įdomus ne 
k mums patiems, bet ir sve- 
mtaučiams.
Kodėl tad juo nepasipuošti?

Yra žmonių, kurie mėgsta 
ug kalbėti ir pranašauti, 
jms ypačiai patinka prana- 
utiiapie Sovietų Sąjungos su- 

riuvipią, apie grįžimą ten ka- 
italizmų, ėtc., etc.
Ąr nebūtų geriau, jei tie 
Onės pasiskaitytų savo pra- 
iystes, rašytas per pastaruo- 

devynioliką metų, ir pa- 
’otų?
ie ten surastų, tiesa, nesma- 
3 skaitymo, bet turėtų su- 
•ti, kad atsivertus šių dienų 
lašystes už keletos metų, 
s bus dar nesmagiau skai- 
tuomet!

visam

merikos Darbo Federacijos 
ams: Nemokėkit nei cento 
smentų, uždėtų Cincinnati 
perenei jos. Tie pinigai bus 
Jojami skaldymui organi

sm darbininkų.
šlern0^ darbininkų judė-

omijos darbininkų vadas 
ukainen nusmerktas

Ijiui kalėti, pasiremiant klas- 
.gais teisme prieš jį liūdi j i- 
\is. Antikainen apeliavo į ša- 

aukščiausį teismą, bet šis 
Jiaciją atmetė.

pasirodo, kad Suomijoj aukš
tąsias teismas yra panašus 
lūšiškiam.

Brazilijos liaudies vadas, 
'is Carlos Prestes, padavė 
eliaciją aukščiausiam teismui, 

Skalaudamas panaikinti jo nu
ilsimą 16-kai metų kalėti. 
zMatysime, koks bus ten iš- 
^rendimas.

^Suomijos SociaLDemokratų 
.irtijos vadovybė taipgi “valo- 
’’ nuo kairesnių narių. Nesė
ti išmetė iš savo eilių Mauri 
žema ir Erkki Wala, abu lai- 

JaŠtininkai. Pirmasis parla- 
ento atstovas.
Be to, vadovybė nutarė likvi- 

'ioti “Akademinę Socialistų 
Jungą,” kuri, girdi, užsiiman- 

>“ardomingu darbu.”

brikantų, Youngstowno fa- 
• majoro L. 

Evanso ir kitų juodųjų jė
gų.

Johnstown, Pa., birž. 25. 
— Pennsylvanijos guberna
torius Earle atšaukė karo 
stovį, kuris buvo įvestas 
mieste nuo pereito šeštadie
nio. Tuom jis buvo uždaręs 
didįjį Cambria fabriką, pri
klausantį Bethlehem Plieno 
korporacijai. x

Gubernatoriui atšaukus 
karo stovį, Bethlehem Plie
no korporacija rengiasi vėl 
atidaryt savo fabriką ske- 
bams.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo K-tas pareiškia, 
jog kaip tik atsidarys Cam
bria fabr., tuoj tūkstančiai 
streikierių vėl jį pikietuos. 
Talkon streikieriams ren
giasi atmaršuot tūkstančiai 
angliakasių.

Youngstown, Ohio.—Kad 
gubernatorius Davey leido 
plieno fabrikam plačiai at
sidaryti ir įsakė milicijai 
apginti streiklaužius, tai iš- 
naujo telkiasi 25,000 iki 40,- 
000 mainierių, autmobilių ir 
gumos darbininkų iš Ohio, 
Pennsylvanijos ir West Vir
ginijos valstijų maršuoti 
talkon streikuojantiems 
Youngstown plieno darbi
ninkams.

Speciale “Laisvės” Lai
da Bostono Apylinkei
Sekantį penktadienį išeis 

specialė “Laisvės” laida su 
Bostono Apylinkės skyrium. 
Draugas Šimaitis iš Montel
lo atsiuntė $28.00 už biz
nių pasiskelbimus toje lai
doje. Skelbimai yra renka
mi ir kituose miestuose.,

Prašome draugų nesivė- 
linti prisiųsti specialei lai
dai raštus ir skelbimus. Iš
siųskite ne vėliau kaip pir
madienį June 28-tą. Nes 
ims apie porą dienų laiko 
sutvarkymui ir sustatymui 
skelbimų.

“Laisvės” Administracija.

[Pasirodo, kad šAo tarpu dau- 
<yj vietų soęialistinės partijos 
Tgyvena gilius krizius. Ame- 
oniŠka partija taip susiskal- 
kad beveik nieko iš jos ne-

JEIGU ISPANIJOS LIAUDINIAM SEKSIS, 
TAI MUSSOLINIS SIUS DAR DIDESNES

SAVO ARMIJAS GEN. FRANCO FAŠISTAM
NAZIAI IR ROMA PASIRYŽĘ 'UŽTIKRINT FAŠIS

TAM LAIMĖJIMĄ, NEPAISANT ANGLIJOS 
IR FRANCIJOS

Roma. — Mussolinio val
džia yra pasirengus kariš
kai įsikišti prieš Ispanijos 
respubliką, kada tik reikės 
ir kaip reikės,—rašo N. Y. 
Times korespondentas Ar
naldo Cortesi.

Italija ir Vokietija kol 
kas laukia, kaip atsilieps 
Anglija ir Franci j a į “stip
rų nusistatymą” Hitlerio ir 
Mussolinio prieš Ispanijos 
respubliką. Bet Italija ir 
Vokietija yra pasiryžusios 
tiek kariškai įsikišt Ispani
jon, kad už tikrint genero
lui Franco pergalę prieš 
liaudies valdžią, nežiūrint 
Anglijos ir Francijos. Dėl 
to Mussolinis ir Hitleris 
esą pasiruošę net atvirai 
susikirst su Anglija ir Fran- 
cija. Bet Italijos ir Vokie
tijos fašistai tikisi, kad An
glija ir Franci ja “apsimąs- 
tys” ir vengs europinio ka
ro dėl Ispanijos.

Italijos karo lai v. nepralei- 
siąs jokių karo reikmenų 
Ispanijai. Čia matoma Mu
ssolinio grasinimas net pa
čios Ispanijos laivams, par- 
vežantiems ginklų ir amu-

nicijos iš užsienių. Juk, sa
ko, kiekvienas liaudiečių 
gaunamas šovinys gali būt 
panaudotas prieš italus, ka
riaujančius po generolo 
Franco vėliava. Bet Italijos 
karo laivai laisvai praleis 
užsieninius laivus su kariš
kais kroviniais Ispanijos fa
šistams.

Pranešama, kad Civita 
Vecchia prieplaukoj yra su
telkta 50,000 Italijos karei
vių siųsti prieš Ispanijos 
respubliką. Pati Mussoli
nio valdžia tik labai nedrą
siai neva užginčija tokios 
armijos mobilizavimą tal
kon generolui Franco’ui.

Jeigu fašistams seksis 
karas prieš liaudiečius, Mu
ssolinis siųs mažiau para
mos fašistams; bet jeigu Is
panijos liaudiečiai pradės 
kur daugiau laimėti, tai 
Italija siųs juo didesnes sa
vo karines jėgas talkon Is
panijos fašistams. Toks yra 
pamatinis Mussolinio nusi
statymas, sako minimas 
New Yorko Times kores
pondentas.

Komun. ir Socialistų 
Internacionalai Taria

si Gelbėt Ispaniją

Siūlo Anglijai, Franci- 
jai Sergėt Rytinius 

Ispanijos Vandenis
BET ISPANIJOS VALDŽIA NESITIKI PAGELBOS IŠ 

ANGLIJOS IR FRANCIJOS PUSĖS
-----f London, birž. 25.—Prane

šama, jog Franci j a siūlo, 
kad Anglijos ir Francijos 
karo laivai pikietuotų ryti
nį Ispanijos pakraštį ir ne
praleistų svetimų šalių lai
vų su kariniais įvežimais Is
panijon nei liaudiečiams nei 
fašistams. Iš antros pusės, 
bijoma susidūrimo su Itali-' 
jos ir Vokietijos karo lai
vais.

Vokietija ir Italija pasi
traukė iš tokio pikietavimo, 
ir dabar telkia savo karo 
laivus j Ispanijos vandenis 
savarankiškai veikti prieš 
respubliką.

Madrid. — Ispanijos val
džia sako, kad jinai apsi
dirbtų su fašistais sukilė
liais; galėtų laimėt karą 
prieš juos ir dabar esamus 
Ispanijoj generolo Franco 
talkininkus, nazius ir mus- 
soliniečius. Bet kad Vokie
tija ir Italija daro naujas 
karo provokacijas prieš Is
paniją, atsiunčia vis dau
giau paramos fašistam ir 
grasina tiesioginiai užpultf* 
Ispanijos respubliką, tai ki
tas, labai rimtas klausimas.

Madride skleidžiasi nuo
monė, kad Anglija leis Hit
leriui ir Mussoliniui eit taip 
toli, kaip jiems patiks, prieš 
Ispaniją; o Francija taipgi, 
matyt, nedarysianti jokių 
rimtesnių žingsnių apgint 
Ispanijos demokratiją.

Francijos Laivyno Manevrai 
Netoli Italijos Saks

Paryžius. — Į pietus nuo 
Italijos salos Sardinijos, da
rė slaptus manevrus du di
dieji Francijos karo laivai, 
keturi laivai-naikintojai ir 
penki submarinai. Po ma
nevrų didesnieji laivai apsi
stojo Bone prieplaukoj, At
geri jo j. Tokie Francijos 
karo laivų manevrai daromi 
kaip atsarginiai žingsniai 
prieš Vokietijos ir Italijos 
karo laivus Viduržemio Jū
roj.

Franc. Komunistai Re
mia Naująją Valdžią

Dvi Plieno Korporacijos 
Atmeta Derybas su Indus

trine Unija
Cleveland, Ohio. — Repu

blic ir Youngstown Sheet 
and Tube plieno korporaci
jos birž. 24 d. atsisakė nuo 
bet kokių bendrų derybų su 
industriniu Plieno Darbi
ninkų Organizavimo. Komi
tetu dėlei streiko baigimo. 
Prezidento Roosevelto pas
kirta komisija vėl prašo 
tuos plieno fabrikantus tar
tis.

Warren, Ohio, birž. 25. — 
Nežinia kas paleido dvi 
bombas prie Republic Plie
no korporacijos fabriko 
vartų. Milicija areštavo vie
ną įtartiną asmenį ir šaudė 
į automobilį, iš kurio buvus 
mesta kita bomba.

beliko.
Nereikia nei aiškinti, socia

listinių partijų didele nelaime 
yra trockistai, kuriuos socialis
tai imasi “ant burdo.”

DAR 67 SUKANČIOS 
TAKSUS KOMPANIJOS
Washington. — Federalis 

valdžios taksu komisionie- 
rius G. T. Helvering viešai 
paskelbė vardus dar 67 
kompanijų, kurios su pagel- 
ba advokatiško šmugelio 
suko nuo valdžios privalo
mus jai mokesčius. Tarp tų 
kompanijų yra A. W. Mel
iono (buvusio šalies iždo 
ministerio), alumino, Paul 
Blocko leidyklų, D. W. Diet- 
rich maisto ir kitos kompa
nijos, kurios nuo 1934 iki 
1936 m. nusuko valdžiai mil
žiniškas sumas taksų.

________ t__ ,_
Vidurvakarinčse Valstijose 

Nuo Karščiu Mirė 13
Chicago, Ill. — Nuo karš

čių paskutinėmis dienomis 
Chicagoj mirė 6 asmenys, o 
kitur vidurvakarinėse vals
tijose 7. Chicagoj birž. 24 
d. karštis pakilo iki 97 laip
snių; Iowa valstijoj tūlose 
vietose termometras rodė 
99 iki 107 laipsnių; Oklaho- 
moj keliuose miesteliuose— 
iki 105 laipsnių.

97 iki 99 laipsnių karš- 
Ai palietė Springfieldą, 
Centralia, Kewanee ir kai 
kuriuos kitus Illinois mies
tus.

London. — Atstovai Dar
bininkų — Socialistų Inter
nacionalo ir Komunistų In
ternacionalo turėjo pasita
rimą pereitą pirmadienį 
Francijos miestelyj Ann 
Emasse. Susitarė darbuotis, 
idant suvienyt socialistų ir 
komunistų veikimą dėlei Is
panijos respublikos apgyni
mo. 1

Apie tai pranešta G. Di- 
mitrovui, Komunistų Inter
nacionalo sekretoriui; Ra
monui Lamonedai, Ispanijos 
Socialistų Partijos vadui, ir 
Ispanijos Generalės Darbo 
Unijos vadui Tretel’iui.

Pasitarime dalyvavo So- 
cialistų-Darbininkų Inter
nacionalo pirmininkas de 
Brouckere ’ ir sekretorius 
Adler ir Komunistų Inter-

nacionalo paskirti atstovai 
Thorez, Cachin, ir kiti.

Nutarta šaukt kita kon
ferencija išdirbt vienybės 
sutartį tarp Komunistų ir 
Socialistų Internacionalų; 
bendrai reikalaut panaikint 
blokadą prieš Ispaniją, at- 
steigt tarptautines teises 
(kurias laužo Italijos ir Vo
kietijos fašistai) ir panau
dot Tautų Lygos įstatus 
prieš įsiveržėlius. Susitarta 
vengt bereikalingo trynimo- 
si tarp socialistų ir komu
nistų.

Naujoj konferencijoj, ku
ri šaukiama greitu laiku, 
bus išdirbta daiktiški planai 
bendram veikimui socialis
tų ir komunistų dėlei Ispa
nijos liaudies gynimo ir me
džiaginės ir dvasinės jai pa
ramos.

P a r y ž ius. — Susirinko 
tūkstančiai d a r b i n i n kų 
Place de la Nation birž. 24 
d. ir daugelis šaukė: “Mes 
reikalaujame, kad sugrįžtų 
Blumo valdžia!”

Francijos K o m u n i s tų 
Partijos sekretorius Mau
rice Thorez ir darbo unijų 
vadas Leon Jouhaux savo 
kalbose ragino darbininkus 
remti dabartinę vyriausybę, 
kur ministeris pirmininkas 
yra Chautemps, radikalas- 
socialistas (liberalas). Jie 
užtikrino, kad liaudies fron
to valdžia tebegyvuoja, nors 
socialisto Blumo vietą joj 
užėmė Chautemps, ir jis pa
sižadėjo vykdyti liaudies 
fronto politiką.

VANDEN-LEDINIAI SO
VIETŲ TANKAI ŠIAU
RĖS POLIAUS SRIČIAI
Maskva. — Profesorius 

Otto J. Schmidt, vadas so
vietinės ekspedicijos į Šiau
rės Polių, sako, kad galima 
būsią pabudavot tankus, 
kurie šliauš ledais ir plauks 
vandeniu Lediniame Didjū- 
ryje, Šiaurės Poliaus srity
je. Planai tokiems tankams 
jau išdirbti.

EXTRA!
ITALIJOS KARO LAIVAI 

APSUPA ISPANIJĄ
Roma, birž4. 25. — Musso

linis paliepė savo karo lai
vams apsupti Ispaniją, su
stojant tik už trijų mylių 
nuo Ispanijos pakraščių.

9,000,000 Mastu Anglam 
Prieš Nuodingas Dujas

Republic Korporaci ja i Reikalauja Patrigubini 
Nesitarsianti su C.1.0. Japoną Ginklą Gamybą 
Washington. — Republic

Maskva, birž. 25. — Šluo
jama laukan iš knygynų 
kontr-revoliuciniai bei troc
kiniai tarnautojai, kurie, 
kaip pasirodo, skleidė prieš- 
sovietinę literatūrą.

Johnstown, Pa., birž. 25. 
— Atmaršavo virš 6,000 an
gliakasių padėt streikie
riams prieš Cambria plieno 
fabriką.

Silpnas Anglų Valdžios Pa
reiškimas dėlei Karo prieš 

Ispaniją
London, birž. 25. — An

glijos ministeris pirminin
kas N. Chamberlain seime 
pareiškė, kad reikią “nesi
karščiuoti” dėl Ispanijos, 
vengti europinio karo ir 
stengtis kaip nors sulopyt 
Ispanijos vandenų tarptau-

Sakė, 
kad Anglija ir toliau dė
sianti pastangų, idant būtų 
iš Ispanijos atšaukta sve
timšaliai kareiviai.

(Tai silpnutis pareiški
mas, į kurį Hitleris ir Mus
solinis nekreips dėmesio).

London.—Pagal Anglijos 
valdžios užsakymus, fabri
kai pagamino jau 9,000,000 
maskų piliečiams apsisau
go! nuo priešų nuodingų 
dujų laike būsimo karo, —, tini kontroliavimą, 
kaip pranešta Anglijos sei- 
mui. Tos maskos krauna
mos į sandėlius, iš kur jos 
bus padalintos gyventojams, 
kada gręs pavojus karinių 
priešo dujų.

Washington. — Republic Tokio. — Japonijos kari- 
Plieno korporacijos prezi- ninkai per “Nichi Nichi” 
dentas T. M. Girdler, pa- reikalauja, kad bėgyje sesių 
šauktas senatorių komisi-! butų trigubai padidin- 
ion P-riPŽtAi atsiekė darvt ta gamyba. Tam rei- hpt knk?a sntnrH «n iŠ kėsią išlavini dar bent 100,- ATŠAUKTAS GENERA- 
trinJ. Piionr. bnrhininkn 000 darbininkų amunicijai, LIS STREIKAS WAR-
uldfo priklausančia prie dirbti- Siūloma pirkti <feu-! RENE
Industrinio Organizavimosi ’S}L£hi°n~iSt
Komiteto. Šį komitetą jis 
apšaukė “komunistiniu” 5

jos iš Vokietijos. Pagal tą trinis . Plieno Darbininkų
' > Komitetasplaną naujiem ginklam rei- Organizavimo 

ižplūdo'io vadus kaip “rakė- kėtų 5,000,000,000 jenų pi- atšaukė visuotina streiką,
tierius,” “teroristus” ir tt.

Taip šneka kraugerys, 
pagal kurio komandą Chi- 
cagos policija žmogžudiškai

mgų. kada Republic kompanija 
pasižadėjo negabent naujų 

užpuolė ramią streikierių skebų į savo plieno fabriką, 
eiseną ir nušovė 10 pikieti- o pasitenkint tais, kurie jau 
ninku. I ten yra.

ORAS
New Yorko Oro Biurai 

spėja, jog rytoj čia ir New 
Jersey būsiąs šiltas, apsi
niaukęs oras ir vietomis ly
si ą.

Vakar temperatūra buvo 
90 laipsnių. Saulėtekis 5:25; 
saulėleidis 8:32.
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Kaip jie išsisukinėjo?
Jie suorganizuodavo savo asmeniškas 

korporacijas, į jas įvesdindavo daug pi
nigų ir per jas nusukdavo nuo valdžios 
šimtus milionų dolerių taksomis.

Valdžios pareiga kuoveikiausiai suval
dyti tuos nenaudėlius. Juk jų turtus ir 
pelnus sukrauna darbininkai. Kai užei
na bedarbė, jie tuos darbininkus išmeta 
laukan badui. O kai federalė valdžia pa
reikalauja, kad tosios korporacijos prisi
dėtų prie pakėlimo nedarbo naštos (ku
ri yra pasėka kapitalistinės sistemos), 
tai kapitalistai visokiais būdais suka pi
nigus.

Akiregyj to, tie žmonės pliovoja apie 
patriotizmą ir kitus garbingus ir gražius 
dalykus!

BLOGI IR GERI ĮPROČIAI nesotos, redaktorius “Common' T irTITUAC
Sense” Alfred Bingham ir Lit 111 V VU ZlINlvO 
advokatas A. L. Winn is New ‘

Kunigam Rūpi Kraujas
Chicagos kunigų “Draugas” cituoja 

sekantį mūsų pareiškimą:
žmogus, kuriam rūpi taika, žmogus, ku

riam rūpi Lietuvos nepriklausomybės išlai
kymas, žmogus, kuriam rūpi fašizmo nuga
lėjimas, džiaugiasi tuo faktu, kad Sovietų 
Sąjungoj fašistų šnipus suiminėja ir ata
tinkamai juos baudžia.

Dėl to “Draugas” surinka:
Ar jūs, gerbiamieji skaitytojai, nejau- 

čiat, kad šis komunistiško laikraščio redak
toriaus pareiškimas atsiduoda krauju?
Mes atsakysime: Su tūlais lietuviškais 

jagamasčiais blogumas yra tame, kad 
* jiems, kai alkaniems vilkams, labai rūpi 

•. kraujas ir bando visur jį uostyti. Jie 
remia Ispanijos liaudies mėsinėtojus fa- 

f šistus. Jie teisina budelius, kurie nušo
vė dešimts plieno pramonės darbininkų 

I streikierių.
Kunigų šefas, pralotas Kriušas, 1927 

/ metais pareiškė, kad jis nepasitenkinęs 
Kauno fašistų sušaudymu Giedrio, Grei- 

/ fenbergerio, Požėlos ir Čiornio; jis norįs, 
kad Smetona sušaudytų bent keturis 
šimtus nekaltų darbininkų!

Kai kunigai buvo Lietuvos valdžioje, 
jie vykdė praloto Kriušo norus: mėsinė
jo Lietuvos darbininkus, kaip tik jie iš- 
manė. »

Žinoma, jagamasčiams nepatinka, kai 
darbininkai, sugavę savo tarpe niekšus, 
juos atatinkamai nubaudžia. Tuomet jie 
darbininkus visaip niekina ir puldinėja. 
O jei jie turėtų galią, tai, žinoma, ne 
menkesnę pirtį darbininkams suruoštų, 
kaip jų palaimintas generolas Franko. 
Tik kol kas jų nagai pertrumpi.

Vienu Priešu Mažiau
Vienas Hearsto didžiausių ir mėgia

miausių laikraščių “New York Ameri
can” užsidarė.

Sakoma, pastaraisiais laikais Hears- 
tas pridėdavo prie jo po milioną dolerių 
kas met. Šiemet būtų prisiėję pridėti 
dar daugiau ir dėlto Hearstas pasiskubi
no šį laikraštį “sujungti su kitu laik
raščiu.”

Amerikinės Sąjungos Prieš Karą ir 
Fašizmą sekretorius, Paul M. Reid, pa
reiškė, kad “Americano” uždarymas yra 
pasėka to boikoto, kurį skelbė ši Sąjun
ga ir kitos Amerikos žmonių pažanges
nės organizacijos.

Tai tiesa. Pastaruoju laiku daug 
New Yorko pažangiųjų žmonių buvo 
griežtai nusistačiusių prieš Hearsto 
spaudą, jos neskaitė ir ragino kitus ne
skaityti.

Bet su užsidarymu “Americano” pro
gresyvių žmonių kova prieš hearstinį fa
šizmą nepasibaigia. Dar liekasi visa ei
lė jo laikraščių, nuodijančių žmonių pro
tus. * •

Dabar Hearstas bandys paleisti visą 
eilę darbininkų iš darbų—redakcijos, biz
nio ir techniškų darbininkų. Aišku, jis 
bandys pirmiausiai paleisti tuos redak
torių^, kurie priklauso Amerikos Laik
raštininkų Gildijai.

Sau nepatinkamus darbininkus (uniji- 
stus), .dirbančius kituose laikraščiuose, 
jis bandys atleisti, o jų vietosna padėti 
neunijistus.

Bet tegu jis nemano, kad jam tas taip 
lengvai pavyks padaryti!

“Patriotai”
Jungtinių Valstijų iždinės viršininkai 

iškelia viešumon įdomių dalykų. Pasi
rodo, kad visa eilė Amerikos kapitalistų 
—nusiduodančių patriotais ir garbingais 
vyrais—apgaudinėja valdžią, atsisakyda
mi mokėti taksus už įeigas.

Jie, matyti, seka bankininką J. P. 
Morganą, kuris nelabai senai, sugrįžęs iš 
Europos, pareiškė:

“Jeigu vyriausybė nežino, kaip iško- 
lektuoti taksus, tai žmogus būtų dur- 

t nas mokėti juos...”
Kitais žodžiais, Morganas prisipažino, 

jog apgaudinėjimas valdžios (šiame atsi
tikime Amerikos žmonių) yra pilniau
siai leistinas ir priimtinas, jei tik suran
di kokį nors skymą.

O kapitalistams skymai surasti leng
va. Jie turi pinigų advokatams, kurie 
neriasi iš kailio pagaminimui visokiausių 
skymų, sulyg kuriais bile vagystė yra le- 
gališka.

To pasėkoj patys žymiausi kapitalis
tai ir garbingi vyrai šiandien paskelbti 
sąraše tų, kurie sugalvojo skymus išsisu
kamu! nuo mokėjimo taksų, štai tūlų 
vardai:

Thomas W. Lamont, J. P. Morgano 
partneris.

Roy W. Howard, redaktorius ir leidė- • 
jas New Yorko “World-Telegramo.”

Andrew M. Mellon ir jo brolis Bruce.
- Piere du Pont, amunicijos karalius.

J. J. Raskob, demokratų partijos šulas, 
f kapitalistas.

Jacob Ruppert, alaus bravoro savinin- 
n< z'kas.
d) William Dewart ir jo žmona, leidėjai 
L New York “Sun” (dienraščio).
t Cecil de Mille, judomųjų paveikslų di- 

rektorius, kapitalistas.
Tai tik dalis “garbingų žmonių/’ kur 

rie susitaisė skymus išsisukimui nuo mo- 
\ kėjimo taksų.
V'* \

.... i \

Daugiau, Negu Aišku
Kad Vokietijos naziai ir Italijos fašis

tai veda karą prieš Ispanijos liaudį, dau
giau negu aišku. Italai fašistai paėmė 
Malagą. Jie laiko užėmę Balearicos sa
las. Jų submarinai skandina Ispanijos 
laivus. Jų armija kariauja prieš Ispani
jos liaudį. Italijos spaudoj skelbiami 
vardai generolų ir kareivių, kritusių “ka
re prieš bolševizmą Ispanijoj,” iš Italijos 
prieplaukų kasdien plaukia laivai sū fa
šistais, tankais, orlaiviais, ginklais ir 
amunicija prieš Ispanijos liaudį. Kokio 
dar kito karo reikia?

Tas patsai su Portugalijos fašistais. 
Jie nuo pat pradžios Ispanijos fašistų su
kilimo remia juos, teikia visokią pagel- 
bą, perleidžia per savo šalį iš kitų fašis
tų kraštų ginklus ir karius. Jie niekšiš
kai purvina Ispanijos liaudies valdžią.

Vokietijos fašistiniai barbarai atvirai 
puola Ispanijos žmones. Naktimi iš Vo
kietijos per Šveicariją ir Franci ją skren
da lėktuvų eskadros, laivai veža fašistus 
ir ginklus prieš Ispanijos žmones. Vo
kiečių lėktuvai sunaikino Guernicą; jie 
ir italai paėmė miestą Bilbao,'Vokietijos 
fašistai subombardavo Almeriją, jie gro
bia atviroj jūroj Ispanijos prekybos lai
vus ir rengiasi skandinti karo laivus. 
Naziai ir Italijos fašistai žudo Ispanijos 
liaudį, terioja kraštą, grobia kasyklas ir 
kitus gamtinius turtus.

Kokio dar kito karo reikia?
Kad Italija ir Vokietija kariauja prieš 

Ispaniją, tą mato ne vien darbininkai, 
bet visas civilizuotas pasaulis, visi mylį 
laisvę, demokratiją ir tautų neprigul- 
mybę. Tik aklas ir veidmainys to gali 
nematyti.

Jungtinių Valstijų senatorius Borah 
jau kelintu kartu reikalauja iš, šios ša
lies valdžios imtis priemonių prieš Vokie
tiją ir Italiją. Jis vėl užreiškė: “Vokie
tija ir Italija kariauja prieš Ispaniją.” 
Kongresmanas Jerry J. O’Connell ir vėl 
kreipėsi prie prezidento Roosevelto, kad

Kiekvienas žmogus turi 
tam tikrus savus palinki
mus ir įpročius. Vienas gy
vena ir elgiasi taip, kaip 
jam patinka, o kitas savo 
gyvenimu ir elgesiu labai 
daug skiriasi nuo pirmojo. 
Jam išrodo, kad pirmasis el
giasi ne taip, kaip reikėtų 
elgtis, ir jis bando mokinti 
pirmąjį: daryk šitaip, o ne 
anaip; vartok šį būdą, o ne 
aną.

Pirmasis, išklausęs antro
jo patarimų, užsimąsto. 
Perminti j ęs visą tatai, jis 
mato, jog kai kurie 'pata
rimai yra neblogi, verti pri
imti. Bet įgyvendinti tuos 
patarimus—reikia tam tik
rų pastangų, reikia prisi
vertimo. O tos pastangos, 
artėliau įsižiūrėjus, pasima
to ne visai lengvomis esą.

E, pamoja ranka pirma
sis, ir pasitenkina klausimo 
išrišimu: liksiuos, kaip esu.

Mokslininkai, tyrinėją 
žmogaus būdą, psichologiją, 
daro išvadas, jog tūli žmo
gaus būdo pasireiškimai, 
palinkimai, priklauso pri
gimčiai, o tūli—įpročiui. 
Prigimties pobūdžiai, sako
ma, nepataisytini; arba jei 
pataisytini (ir tai gal ne vi
si), tai tik labai dideliu atsi
dėjimu, labai ryškiomis pa
stangomis. Įpročiai gi—ati
taisomi, pametami, bet pa
metami irgi ne be pastangų. 
Kai kurie įpročiai ir kai ku
riems žmonėms yra taip 
sunkūs pamesti, kad jie net 
ir suklumpa po tų sunku
mų. Ne veltui lietuvių prie
žodis sako, jog “įpratimas 
—tai antras prigimimas.”

Jei prigimties ir įpročių 
pobūdžiai yra žmoguje taip 
giliai įsišaknyję ir galimi 
išrauti tik labai didelėmis 
pastangomis, tai dažnas 
žmogus pasiklaus savęs, pa
mąstys: ar gi verta stengtis 
pakreipti save kiton gyveni
mo linkmėn, kiton eisenon, 
kiton vagon?

Pasiklausęs, pasvarstęs, 
bando kreipti save. Žen
gia žingsnį, bet—nevyksta. 
Pamoja ranka—ė, suk de
vyni... Po kiek laiko bando 
antru sykiu. Ir vėl suklum
pa. Tfu!...

Pastangos... O kas dabar 
padės man nuspręsti, kurie 
mano pobūdžiai ir palinki
mai yra įgimti, o kurie 
įprasti ?—klausiusi žmogus 
save. Ima skirstyti juos į 
kategorijas, skaičiuoti. Da- 
leidžia, kad įpročių skaitli- 
nėn įeina bent kelios blogy
bės. Visas ant syk pamesti 
ir elgtis ne taip, kaip el
giausi? Ne,—negalima. Tai 
sukvailiotum žmogus,—nu
sprendžia.

Taip, ir aš sakysiu, kad 
negalima. Lygiai, kaip ir 
anas usnių ir piktžolių ro- — • • • —. •

tūli—įpročiui.

> Yorko. Savo kalbose jie labai ---------piktžoles vietą jis tuojau se- smerkė mūsų valstijos reakci- Dvarininkai ir Darbdaviai
AAhl A Rakina levnunc hln_ • • . ,• • . • . . rvi _• i*. ___jo dobilo sėklas. Išrovęs blo

gą, tuojau įsėjo gerą. Skriaudžia Darbininkus
Tas pat reikia~daryti rau-j,yra pasilikus nuo kitų J? V. | ,. Darbo.,rūnlai1 ga™ nusiskun- į 

nant blogus žmogaus įpro- ant šimto metų užpakalyj su ^im0 rastą is kai kurių dvarų 
Čius. Blogojo įpročio vieton savo teismais ir įstatymais. darbininkų. Tame rašte darbi- 
‘—tuojau reikia imti gerą.1 Gegužės 21 d. sunkvežimiu ninkai skundžiasi sunkia savo

nius valdininkus ir teisėjus. į 
Nurodė, kad Maine valstija;

Kz vz J VA/ VA. J. J. Ak JI VA/ JL A A A A X • • •
Tą gerąjį reikia prigydvti huvo užmuštas C.I.O. organi- būkle, menkais uždarbiais, blo- 
savin, ‘ įauklėti, įauginti, fatol?,us °Ld.h?1?. iš,. Do^hes- gaiš butais, kurių dvarų savi- 
įbummti, kad jis būtų tikrai 
patvarus!

Kolei naujas geras įprotis 
įbujos žmoguje—ims laiko. 
Juk jr anam pievos grąžin
tojui ėmė laiko sulaukti iki 
piktžolės vietoje išaugo, iš
bujojo ir pražydo dobilas.

Nors gyvename paskubos 
gadynėje, bet ne viskas ša- 
kar-makar eina. Blogi jpro- 
čiai turi, kaip ir piktžolės, 
gilias šaknis, ir jų likučiai 
ne sykį dar gali stengtis pa
kilti ir pakenkti naujos ge
ros sėklos diegams. Užtat, 
atodaira, priežiūra,—žmo
guje—pastangos, tvirta va
lia, patvarumas, — reikalin
ga laikyti įtempime gana

ter, Mass. Birželio 11 d. įvyko ninkai visai nesistengia remon- 
užmušėjo teismas. Nors teisme tuoti. Be to, dvarų darbininkai 
buvo aiškiai įrodyta užmušėjo skundžiasi, kad juos dvarinin- 

pi’įpa^1P0 kai verčią dirbti šventomis die- 
nomis ir poilsiui neskiriama nei 
vienos dienos savaitėje.

Be to, darbo rūmai yra gavę 
raštą ir iš Panevėžio darbinin
kų, kuriame darbininkai nusi
skundžia, kad darbdaviai nelei- 
žia jų atostogų. Jei kuris dar
bininkas atostogų parašąs, at
leidžiamas iš darbo.

kaltė, bet teismas ] 
nekaltu ir paleido. Reiškia, 
pas mus gali užmušti streiko 
organizatorius ir darbininkų 
vadus ir už tai tau jokios at
sakomybės nebus.

Birželio 18 d. čia buvo at
važiavęs socialistų vadas Nor
man Thomas aplankyti C.I.O. 
organizatorių, kurie sėdi ka
lėjime. Po pietų Lewiston City 
Hali masiniame streikierių ir 
simpatikų susirinkime pasakė 
gana gerą prakalbą.

Birželio 15 d. Highland 
Shoe dirbtuvė pasirašė su Į

Tragiškas Įvykis 
Marijampolėje

“Dos Vort” rašo, kad užva-
U. S. W. A., (C.I.O.) kontrak- fcar vakare Marijampolėje, vie
tą ant metų. Pilnai pripažino įos naujokų ėmimo komisijos
uniją ir darbininkus ims tik 
per unijos raštinę. Darbinin
kams pakėlė 10%, o lapkri-

sekretorius J. Germanavičius 
revolveriu mirtinai peršovęs ba-Į

Bet kas stengsis ir turės čio v6] pakejs’ 5% Kitos 10 tarnaut°i4 Marcele Markū-1
. ....... ... ........ . .- • čeverykų dirįtuv&( naitę, o paskui mėginęs pats’tvirtą valią, tas apveikęs ir 

numetęs blogus įpročius, o 
jų vieton įsiauklėjęs gerus 
—pasidžiaugs!

St. Jas-nis.

keturios 
kuriose balsavimai buvo po j 
priežiūra Darbo Santikių Ko-' 
misijos, ir didele balsų didžiu
ma nubalsavo už C.I.O. uniją. 
Kontrakto dar nepasirašė.

Birželio 16 d. Darbo San
tikių Komisija baigė tyrinėji
mą 14 čeverykų dirbtuvių, 
kurios nenori nieko bendro 
turėti su darbininkais, susira
šiusiais į U. S. W. A. (C.I.O.) 
uniją. Tyrinėjimo pirminin
kas Dr. Lapp išvažiuodamas į 
Washingtoną pareiškė, kad jis 
visą tą tyrinėjimo medžiagą 
perduos į Darbo Santikių Bor- 
dą, Washingtone, kuris išneš 
savo nuosprendį apie balsavi
mą. Bet kaip greit prisius ta 
komisija savo nuosprendį, tai 
nėra žinios.

Dabar gi, po išvažiavimo 
, .- . tyrinėjimo komisijos, tos 14
bausti tuos, kurie organizuoja čeverykų dirbtuvių nelaukė 
darbininkus ir išveda į strei- pakoĮ prisius iš Washingtono 

nuosprendį, bet ant greitųjų 
pripažino savo kompaničną 
Protective Workers Associa
tion ir sako, kad pasielgę pa
gal Wagnerio aktą. Bet tose 
keturiolikoje čeverykų dirbtu
vėse, kurios pripažino iš savo 
skebų suorganizuotą uniją, 
streikas eina, kaip ėjęs, strei
kierių visai mažai 
darban, beveik visi 
streiko lauke.

■Gamtos Sūnus.

! nusižudyti ir šovęsis.
Germanavičius esąs paguldy- 

ligoninėje ir daroma kvota.tas

VILKAVIŠKIS

Birželio 7 d., Superior Court 
teisėjas Chapman nuteisė de
vynis C.I.O. organizatorius už 
suokalbį (conspiracy) po pen- 
kis mėnesius į kalėjimą ir po 
penkis mėnesius į kalėjimą ir 
po 100 dol. piniginės baus
mės. Mat, Maine valstijoj fa
brikantai streikų nepripažįsta 
legališkais ir įsako savo išti
kimiems bernams teisėjams

ką.
Penki organizatoriai—Po

wers Hapgood, John Nolan, 
Martin Lawless, Wm. Mac
kenzie, Paul Salvaggio ir adv. 
Sidney Grant (iš Bostono) 
pirmiau buvo nuteisti už pa
niekinimą teismo kožnas po 
6 mėnesius, ir jau antras mė
nuo uždaryti kalėjime. Dabar 
viršminėtiem 
išskiriant jų 
pridėjo po penkis 
kalėjimo. Kitus gi C.I.O. or
ganizatorius Mary
William Mahan, W. E. Thorn
ton, G. Kantor ir vieną strei- 
kierį Paul Doyle nuteisė po, 
penkis mėnesius kalėjimo, bet į 
šiuos paskutinius paleido ant 
parankos po $2000 kiekvieną. 
Jų bylą, sykiu ir tų, kurie sė
di kalėjime apeliavo į Maine 
valst. Aukščiausią Teismą. Jei
gu šis teismas nepanaikins 
bausmės, tai byla bus perduo
ta į Aukščiausį Jungtinių Val
stijų Teismą, Washingtone.

Birželio 6 d. Lewiston City 
Hali masiniame mitinge kalbė- 

Vėjas pievoj nenurovė visų jo American Civil Liberties 
jų ant syk. Jis rovė po vie- Union trys nariai. Kongres- 
pą, ir į kiekvienos išrautos manas Henry Teigan iš Min-

Blogi Pasėliai
Dargi seni žmonės nepamena 

tokio kaitraus ir be lietaus ge
gužės mėnesio mūsų apylinkėje

Jau po žiemos šalčių kviečia, 
daugelyje vietų išrodė gan' blo
gai, o dabar ne geriau išrodo ir 
kiti pasėliai.

Apie Bartininkus ir kitose 
aukštesnėse vietose vasarojusį 
visai išgeltęs ir sunku tikėtis 
gero derliaus net jei ir greit 
palytų. Visoje apylinkėje jau 
žydi rugiai, nors patys rugiai 
tik iki kelių. -Ne geriau išrode 
ir dobilai.rf ’

Jei greitu laiku nepalis, Vil-f 
kaviškio apskrityje derlius bUf 
labai blogas, žmonės labai n

I siminę. 1

Lenku Valdžios Krias
Dėl Pilsudskio Lavono

organizatoriam, 
advokatui, dar 

mėnesius

Dauphie,

sugrįžo 
tebėra

Nukaitinti Detektyvai Kaip 
Pagrobikai Ex-Advokato
Newark, N. J. — Prisai- 

kintųjų teismas atrado kal
tais detektyvus Parkerius, 
tėvą ir sūnų, kad jie buvo 
pagrobę ex-advokatą P. H. 
Wendelį ir kankinimais 
privertę jį prisipažint, būk 
tai jis, o ne nazis Haupt- 
mannas “kidnapinęs” lakū
no Lindbergho vaiką. Bet 
“džiūrimenai” patarė teisė
jui Parkerius nebaust per- 
skaudžiai.

'S'

Sovietinis orlaivis, kuriuo lakūnai Čkalovas, Beliakovas ir Baidukovas atlėkė iš 
Sovietų Sąjungos (per Šiaurės Polių) į Vancouver, Wash., Jungt. Valstijas.

būtų panaudotas ginklų draudimo įstaty
mas prieš Italiją ir Vokietiją, nes jos 
kariauja prieš Ispaniją.

Šios šalies ginklai ir ginklų medžiaga

turi būti sulaikyta Italijos ir Vokietijos 
fašistiniams barbarams, nes jie yra ka
re su Ispanijos liaudžia, kuriai Amerika 
ginklų neparduoda.

Varsa va.—Lenkijos mil 
steris pirmininkas F. S 
woj-Skladkowski pareika 
vo, kad prezidentas Moscr
ki paleistų jį iš tamyb 
Tai todėl, kad Krakovo W 
velio katedros arkivyskup 
kunigaikštis Sapieha perk 
lė Pilsudskio lavoną iš k 
tedros skiepo į gretimą “i 
dabrinių varpų bokš/ 
Prezidentas ir minisfv 
pirmininkas buvo tatai l 
draudę; o kad arkivyskūn 
jų nepaklausė, tuom min 
steris pirmininkas jautės^ 
labai įžeistas. Bet prezi | 
dentas atmetė jo įteiktą rąl 
zignaciją ir paprašė pas| -į 
likti tarnyboj. , Į

O arkivyskupas perkraį 
stė grabą su Pilsudskio p: 
laikais dėl tokios prieza^ 
ties. Ketina atvažiuoti Ruį r 
munijos karalius Karolis1 
Jeigu pačioj katedros bara 
nyčioj liktųsi Pilsudskio kū .■ 
nas, tai Karolis ateitų teį! 
atiduot jam pagarbą; tuc 
met arkivyskupas turėt! 
pasitikti karalių su didelė 
mis religinėmis iškilmėmis 
Bet karalius yra pravosla1 
vų tikybos, be to jis meiliš'

nenorėjo priimt jį su kata 
Ūkiškomis iškilmėmis.

Tai ir esanti priežastis, 
kodėl jis perkraustė buvu
sio Lenkijos diktatoriaus 
Pilsudskio palaikus į varpi 
nyčią. Nes jeigu čia kara 
liūs atlankys Pilsudskio pa 
laikus, tai arkivyskupui ne 
reikės daryt religinių cerr 
monijų dėlei to svečio.

Lenkijos valdžia kreipia.’ 
į popiežių suvaldyt arkivy: 
kūpą.
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Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.

Parašė Maksimas Gorkis
Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

eštad., Birželio 26, 1937

menas
Dailioji Literatūra

nariais.

MOTINA

Dainos 
jos da-

r ■

Išleido dienraštis “Laisve.” 
Tik šiom dienom išėjo iš spaudos.

kriti
ku rė- 
sužy-

BEŠVINTANTIS RYTAS 
.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus, 

gražiausių eilių rinkinys. 
288 puslapių, kaina 50c

Dešimčiai
(Nuo policijos kulkų kritusioms plieno darbi

ninkams 30 gegužės, 1937, Chicago, III.)

Puslapis Trečias

I n I t I i 11 l i . r
Jūs žengėt didingai!
Virš jūsų galvų
Vėliava plevėsavo.
Bet štai, netikėtai, 
Į plaukiančią ūpę širdžių
Bepročio juoku suklegėjo švininis lietus.
Nuodingų dujų debesiai
Uždengė saulei akis.
Jūs kritot ant žemės, 
Kaip krinta nuo dalgio žolė. 
Kruvinoji puota prasidėjo.
Orą sudrebino kūdikių kliksmas skardus, 
Protingosios motinų akys 
Pasriuvo krauju.
Ir pirmojo šūvio aidai,
Kaip tyrlaukių liūdni vėjai, 
Apsupo mūs plačiąją šalį 
Gedulinga juosta.

II.
Žvejai jūsų liūdi
Valtelėj bangų supami
Ir žemės gelmėj mainieriai
Stovi sekundą sukandę dantis.
Gailingai riaumoja lėktuvas, 
Tartum verkdamas jūs. 
Gailingai dejuoja motorai, 
Apkvaitusios gailesčiu klega mašinos, 
Ir bėgiai plieniniai
Prisglaudę prie žemės paklausia tyliai: 
—Ar girdėjai?! Nužudė!
Visi jūsų liūdi,
Tik plieno baronai neliūdi
Gerdami paskutiniąją taurę jūs kraujo.
Darbo galiūno širdis
Užliepsnojo kerštu
Ir lūpos iš gailesčio virpa,
Bet ašarų nėr.
Jis stovi ryžtingai,

' Kaip bokštas didingas prieš audrą
Ir taria gręsmingai:
—Ateis valanda!

III.
Nors jūsų krūtinės suvarstytos kulkom
Ir žemė krauju apšlakstyta,
Bet plieno baronai
Nuo žemės brangios
Nekaltojo kraujo nuplaut nevalios!
Mes pirmąjį šūvį minėsim,
Minėsim, kol saulė padangėj žėruos, 
Kol žemės širdis kunkuliuos!
Minėkit, plieno baronai,
Ateis valanda!

Pranas Kartus.
VI-22-1937.

Mūsų Pačių Pastogėje
Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi 

įpie tuziną dramatiškų kūrinėlių, prisiųstų 
šleidimui ir vaidinimui. Centro Komitetas pa

skyrė specialę komisiją tų kūrinių peržvelgi- 
mui ir įvertinimui. Darbas pradėtas. Komisi- 
a sušaukė praplėstą susirinkimą ir ten davė 
'ranešimus apie jų peržvelgtus veikalus. Re- 
enzuota 4 kūrinėliai. Po to sekė bendros dis
kusijos recenzuotų veikalų reikale.

Pats būdamas Lietuvių Meno Sąjungos Vei
kalų Komisijos nariu, suprantama, apie tame 
msirinkime duotas recenzijas, nutylėsiu ... 
Negi save ir savo kolegas peiksi ar girsi. 
Apie recenzistus tenka kalbėti, — jeigu yra 
kas kalbėti — kitiems draugams, pašaliečiams. 
Man čia rūpi žymėti tik tie dalykai, kurie pa
sireiškė bendrų diskusijų eigoje.

Laike diskusijų kaikurie dalyviai išreiškė 
ekamą nuomonę: Prisiųsti Lietuvių Meno Są- 

veikalai turėtų būt visi vaidinami ir, 
nt, pamačius trūkumai, pašalinti juos;

kitas dalykas, esą, Veikalų Komisijos nariai 
patys nėra parašę veikalų, tai jie neturį teisės 
kitų rašinius kritikuoti.

Kadangi dėlei laiko stokos į šias pastabas 
nebuvo kreipta domesio, o kaikuriuose daly
viuose liko sentimentas, kad pačios pastabos 
“labai vietoje,” tai čia ir noriu apie jas pa
kalbėti. Tos pastabos yra charakteringos dar 
ir tuom, kad jos buvo užakcentuotai padarytos 
vieno draugo, kuris yra dviejų komedijų au- , 
torium ir pretenduoja į rašytojus. [

Visų pirma, manau, yra klaidinga nuomo- I 
nė, patarti prisiųstus veikalus pirmiau suvai
dinti, o paskui jau kritikuoti ir taisyti. Kodėl 1 
juos nepataisyti (ant kiek galint) prieš de
biutuojant, prieš rodant publikai? Juk žiūro
vams jie bus daug smagiau matyt be trūku- | 

»'1

pa-

m., o mo- 
pirma lie- 
šv. Juoza- 
Socialistų

Kas Dabar Užsisakys 
’’LAISVĘ” METAMS 
Gaus vieną iš augščiau 

suminėtų knygų 
dovanų

"Laisvės” kaina dabar, laike va
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrutus, kur 

nukenčia ir lietuviai.
318 puslapių, kaina $1.00 

LAIDA ALDLD.

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkitės 

šiuo antrašu:

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Paraše Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

mų arba bent su mažiau trūkumų. Manau, jog 
kiekvienas autorius trokšta, kad jo debiutuo
jamas kūrinys kuodaugiausiai patiktų žiūro
vams, būtų efektingas. Autorius turėtų 
džiaugtis, jeigu jam kas nurodo jo kūrinio 
trūkumus ir stengtis juos pašalinti, o ne rei
kalauti, kad jo silpnybės būtų išstatytos žiū
rovų pasmerkimui. Pagalios publika sueina 
vaidinamu veikalu pasigėrėti, o ne kritikuoti 
jį, ar taisyti. Jei veikalas bus prastas, su daug 
trūkumų, jis žiūrovus atgrąsins nuo kitų vai
dinimų lankymo. Tuomi užsikirstume sau ke
lią. Tuomi kompromituojamas netik autorius, 
bet ir pats teatras. Tokis veikalų “taisymas” 
yra labai prastas ir žalingas kaip autoriui, 
taip ir pačiai mūsų silpnutei scenai.

Ta nuomonė, kad grožinės literatūros 
kais tegalį būt tik grožinės literatūros 
jai, manau, irgi klaidinga. Galima būtų 
mėti labai daug žymių literatūros kritikų, ku
rie kūrybiniu darbu visai neužsiėmė, — nebu
vo poetais ar dramaturgais. Buvo vien tik li
teratūros peržvalgininkais ir kritikais. Ir ko
dėl ne? Nejaugi kam nors parašius nevykusį 
kūrinį, kritikas turi parašyti daug tobulesnį, 
kad turėjus teisę tarti .kritikos žodį? Tokių 
šposų literatiniame pasauly dar nėra buvę. To, 
berods, nereiktų nei reikalauti. P. Bs.

Iš Brooklyno Aido Choro
- Pusmetinio Susirinkimo

Pereitą penktadienio vakarą, “Laisvės” sve
tainėj įvyko Aido Choro pusmetinis susirinki
mas.

Susirinkimas buvo trumpas, bet turiningas 
tarimais.

Aidiečiai nusitarė rudeniop sulošti “Kor- 
nevilio Varpus” operetę ir vietoje išrinkta ko
misija šio darbo vedimui.

Šios operetės perstatymas planuojamas pir
mą savaitę spalio mėn. š. m.

šį mėnesį ir per ištisą liepos mėnesį aidie
čiai turės talką (vajų) naujų narių gavimui į 
Aido Chorą. Nors aidiečių ir taip daug yra, 
bet nieko nekenks, jei kiekvienas narys gaus 
dar po vieną naują narį.

Kaip žinia, L. Ereminas buvo pirmasis Aido 
Choro mokytojas. Nuo jo mirimo šiemet su
kanka dešimts metų. Tad šiame susirinkime 
aidiečiai išsirinko komisiją surengt L. Eremi
no dešimties metų sukaktį minėt.

Komisijon išrinkti L. Kavaliauskaitė, Lele
šius ir E. Duben.

Taipgi nusitarta kurį nors šeštadienio po
pietį, greitoj ateityj, turėt “beach party.”

Aido Choro valdybon išrinkti sekami:
Pirm. E. Duben, vice-pirm. M. Braun, prot. 

rašt. E. Pikiunas, fin. sekr. Birutė Kalakaus- 
kaitė, ižd. A. Orman.

Linkime naujai Aido Choro valdybai 
riausio pasisekimo. P. P.

ge-

Aušros Choro Istorija
Binghamton, N. Y.

Dėstant Aušros Choro istoriją, prisieina 
žvelgti į tas aplinkumas, kurios sudarė reika
lą Aušros Chorui įsikurti. O tos aplinkumos 
siekia daug toliau, negu choro įsikūrimo diena.

Šis miestas nedidelis — žemiau 100,000 gy
ventojų. Lietuvių jame gyvena gal apie 1,000 
ar suvirš. Lietuviai pradėjo čionai apsigyventi 
pačioj pabaigoj pereito šimtmečio. (Sulyg ve
lionio Stasio Bardzevičiaus pasakojimo, pir
mas lietuvis vyras apsigyveno 1892 
teris — 1896 m.) 1904 m. įsikūrė 
tuvių organizacija — tai savišalpos 
po draugija. 1908 m. įsikūrė Liet. 
Sąjungos kuopa.

Abi organizacijos retkarčiais ruošdavo pra
mogas. Pramogose prisieidavo pasilinksmint ir 
pasidainuot. 1911 m. vasario 23 d. LSS kuo
pa suruošė pirmą sceninį vaidinimą. Vaidino 
dvi komediji: “Vienas iš mūsų turi apsivesti” 
(vaidylomis buvo Nastė Kirkilaitė, Magdė 
Rainytė, Andrius Brazdžionis ir Stasys Jasi
lionis) ir “Tarnas Įpainiojo” (vaidylomis bu
vo Magdė Rainytė, Jurgis Puskunigis ir An
tanas Palilionis). Vakaro programoj, be ko
medijų, buvo ir monologas, deklamacijos ir 
dainos. Prieš tą vakarą susidariusi mišri 
grupė dainininkų atlaikė porą mėginimų ir 
jau dalyvavo programos pildyme. Pirmą dainą 
sudainavo “Sveiki, broliai dainininkai.” Daina 
klausovams labai patiko; jie iššaukė daininin
kus pakartoti. Antra daina, “Sunku man gy
vent,” sudainuota programos užbaigoj.

Šis pirmas dainininkų grupės pasirodymas 
scenoje ir klausovų pasigėrėjimas dainavimu 
buvo kaip ir kampinis akmuo būsiančiai dai
nininkų organizacijai.
Po pirmųjų ledų pralaužimui, scenos veikalų 

vaidinimai, monologai ir deklamacijos, LSS. 
pastogėje buvo jau dažnais įvykiais. Gi grupi
nis dainavimas scenoje neprigijo. Neprigijo, 
rodos, vien tik dėlto, kad nebuvo lietuvio mu
zikanto, kuris mokintų dainavimo.

Tačiau, dainavimo reikalas veržėsi, it šauk
te šaukdamas: organizuokime chorą! 
pagražins mūsų pramogų programas, 
biau patenkins pramogų lankytojus.

LSS. kuopa po valiai tvirtėjo, augo
Jos veikimas traukė savo pastogėn atvykstantį 
iš Lietuvos jaunimą. Na, ir štai 1915 metų 
vasarą, kuopa paskyrė komisiją organizuot 
chorą.

Choras suorganizuotas birželio 24 d., 1915 
m. Vėliau duotas jam ir vardas — Aušra. LSS 
kuopa davė choro įkurtuvėms 10 dolerių. Na
rių iš sykio susirašė virš 20. Į pirmą choro 
komitetą įėjo: pirm. Jurgis T. Jankus, sekr. 
Jieva Bardzevičiūtė, f in. sekr. Stasys Jasilio- 
nis, ižd. Baltrus Kaminskas. Mokytojum pa
imtas lenkų bažnyčios vargonininkas.

Pirmas choro koncertas įvyko rugsėjo 19 d., 
1915 m. Programos pildyme dalyvavo ir len
kų bažnytinis choras. Pats Aušros Choras su
dainavo: “Lietuva tėvynė mūsų”,, “šaltyšius,” 
ir “Laivininko daina;” taipgi buvo monologai, 
deklamacijos, muzika ir vieno veiksmo juokai 
“žioplių Jonas.”

Nemaža keblumų choras turėjo su mokyto
jais, nes mažame mieste geras, yqstovus mu- 
zikas-mokytojas negalėjo pasilaikyti. Ilgesnius 
laikotarpius chorą mokino šie asmenys: Juo
zas A. Valentinas, Juozas Lankelis, Vladas 
Žukas, Elena Pagiegalienė, Stefanija Vėžytė ir 
kiti.

žymėtina, kad pabaigoj 1915 motų, choro 
iniciatyva tapo įkurtas dramos ratelis “Ban
ga,” kurio užduotis buvo rūpintis vien tik sce
nos veikalų vaidinimu. “Banga” per eilę metų 
gyvavo kaipo savistovė organizacija, bet dirbo 
labai glaudžiai su Aušros Choru — viens ki
tam talkininkavo, viens kitą rėmė. Susiorga
nizavus Amerikos Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungai, dramos ratelis patapo Sąjungos vie
netą ir vadinosi ALPMS Teatro 5 kuopa. Lai
kui bėgant, pasirodė, jog nėra prasmės arti
mų darbų dirbimui palaikyti dvi organizaci
jas, ir todėl Teatro kuopa tapo sujungta su 
Aušros Choru. Tatai įvyko 1930 metais. Teat- - 
ro kuopos turtas — sceninės dekoracijos, dra
bužiai, knygos, pinigai — tapo pervesta cho
rui.

Aušros Choro ir Teatro kuopos veikla žymė
josi suvaidinime' visų didesnių ir mažesnių 
scenos veikalų, čia buvo suvaidintos visos Br. 
Vargšo dramos ir kiti Amerikoj 
nos veikalai. Vadovaujant chorą 
vaidinta operetės: “Kaminkrėtis 
kas” ir “Silvija”; vadovaujant 

gaunami see- 
V. Žukui, su- 
ir Malūninin* 
S. Vėžytei—

“Nebaigta Kova”; vadovaujant E. Pagiegalie- 
nei — “Grigutis” ir “Kova už Idėjas.” Kele
tas veikalų suvaidinta ir kituose miestuose — 
Scranton, Pa. ir Rochester, N. Y. Rocheste- 
riečiai tuo patim (da ir daugiau!) atsimo
kėjo mums.

žymesni asmenys, choro veikėjai, nariai ir 
talkininkai, žymėtini šie: Pranas Mockapetris, 
trumpai tegyvenęs mūs kolonijoj, bet daug 
padėjęs; jis dailininko dažais ir talentu nu
piešė daug dekoracijų, padėjo susimo.kinti ke
lis didelius veikalus, pats jų suvaidinime daly
vaudamas,. žymiai patobulino scenos priren- 
gimą. Antanas žolynas labai daug yra dirbęs 

Dzeržinskio aikštė, Charkovo mieste, Ukrainoj. Aplink Plazą—milžiniški nauji bu
dingai, kokių šiuo tarpu Sovietų Sąjungoj kasdien gema daugybė.

427 LORIMER ST 
Brooklyn, N. Y.

kaipo vaidintojas, režisierius ir grimuotojas. 
Stasys Vaineikis — kaipo vaidintojas ir so
listas dainininkas. Jieva Bardzevičiūtė-Sleso- 
raitienė, dalyvaujanti nuo pat choro įsikūrimo 
iki šiandien, kaipo viena geriausių daininin
kių ir vaidintojų, ypač dramatinėse rolėse. 
Baltrus Kaminskas, mokėjęs tam tikrose ne
pasisekimų valandose palaikyti choristus ir 
vaidintojus vietoje, sugebėjęs apraminti ir 
atvėsinti tuos, ką nepasisekimais greit užsi- 
gauna ir traukiasi nuo darbo.

Kiti žymesni asmenys, ilgesnį laikotarpį bu
vę dainininkais arba vaidintojais: Valentinas 
Čekanauskas su žmona, Ben. Veikša, Juozas 
Morkūnas, Justinas Bučinskas, Elena žukienė, 
Jonas Uogentas, Katrina Jakševičienė, Juozas 
Kireilis su žmona, Povilas Grinius, Juozas 
Raščikas, Petras Poška, Antanas Klimas, Jo
nas šimoliūnas, Kazys Dzidulionis, Bronė ir 
Viktorija Zmitraitės, Mečislovas Kasparaitis, 
Leonas Valančius, Leonas Tvarijonas, Anta
nas Pagiegala, Paulina Jasilionienė, Juozas 
Gabužis, Adelė Tvarijonienė, Nastė žydonaitė, 
Jeanette Sastern, Elena Pagiegalienė, Juozas 
Kupčiūnas, Antanas čarna ir daugelis kitų.

Daugiausia dainų choras yra dainavęs Juo
zo Lankelio, Leono Eremino, Miko Petrausko 
ir kitų kompozitorių. Nuo įsikūrimo Daininin- 

' kų Susivienijimo, o vėliau — Meno Sąjungos, 
choras buvo jų nariu ir dainavo, daugiausia, 
jų išleistas dainas.

Choro narių sąštatas yra buvęs įvairus. 
Kartais tam tikros aplinkumos susispiečia 
daugiau jaunimo, kartais mažiau. Regis, skait
lingiausias choras buvo 1918 metais, Lankelio 
vadovaujamas. Tada dar jauno amžiaus buvo 
daug ateivių. Jie, didžiumoj, ir sudarė chorą, 
čiagimių buvo maža dalis. Vėliau, ateiviams 
senstant, arba patapus gyvenimo aplinkumų 
labiau suvaržytais, bandyta įtraukt į chorą 
daugiau čiagimio jaunimo. Tas bandymas kar
tais pavykdavo, o kartais — ne. Atrodo, kad 
čiagimis jaunimas mažiau turi pastovumo, ma
žiau paisąs. Ir dėlto, choro darbai sumažėjo.

Susidarius šitokiai padėčiai, numatyta išei
tis — sujungti Aušros Chorą su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopa, kuri šiuo laiku 
yra bene gyviausia organizacija ir kurioj ran
dasi nemaža jaunimo. Tas ir tapo padaryta 
pereitą vasarą, 1936 m.

Dabar LDS 6 kp. yra Liet. Meno Sąjungos 
vienetą. Choras buvo bandomas suorganizuot 
iš LDS jaunuolių narių, bet nepavyko. Tačiau 
galimas daiktas, kad netolimoj ateity bus da
ryti nauji bandymai ir jie bus sekmingesni. 
Pereitą žieminį sezoną buvo susidaręs LDS 6 
kp. dvieilis kvartetas ir jis gražiai pasirodė 
daugelyje pramogų. Jį sudarė: Slesoraitienė, 
Tvarijonienė, žydonytė, Sastern, Klimas, Ga
bužis, Pagiegala ir Grinius; mokytoja — Pa
giegalienė. Šis dvieilis kvartetas buvo aktyvis 
iki gegužės 1 d. 1937 m. Dabar atostoguoja. 
Bet yra vilties, kad rudeniop, jei ne plataus 
choro, tai bent to paties dvieilid^kvarteto ža
vingi balsai ir vėl suskambės!

Choras yra nemažai dalyvavęs ir tarptauti
niuose parengimuose — Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimuose, Rusijos Revoliucijos minėji
muose ir kt. Pradžioj savo gyvavimo, jis bu
vo socialistinio judėjimo sankeleiviu, o pas
kui — komunistinio'!’ St. Jasilionis
1937 m., birž. 10 d.

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO RAŠTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

MAČIO-KĖKŠTO i

Puikios liaudiškos eiles rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.
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Puslapis Ketvirtas EAISV1 šeštad., Birželio 26, 1937

(Apsakymėlis)

Gyvenimo Apvilta
Senas Vincas.

sėkmės tokios: “Daily Worke- 
riui” gauta 20 prenumeratų, 
ir “Sunday Workeriui” gauta 
40. Reikia pasidžiaugti, kad 
skaitytojai gauti angliškai kal
banti darbininkai. •

“Laisves” Piknikui Smarkiai 
Rengiamės

Tik spėjus įžengi į daktaro kabinetą, 
daktaras, išleisdamas iš ligonių priėmi
mo kambario vieną senukę, nusilenkė nei 
turkas prieš savo dievą-veršį ir pasvei
kino mane su geru rytu. Paskui taip-pat 
nusilenkęs prieš čia pat sėdinčią jauną 
moteriškaitę, įsileido ją į kambarį, pa
likdamas truputį praviras duris.

Šis mūsų miestelio daktaras, kaip ir 
visi daktarai, ne vieną išgydęs, ne vieną 
jau ir nug^dęs. Jis čia įsikūrė dar visai 
jaunutis būdamas, kai tik gavo teisę va
dintis daktaru ir visiems jau ne nuo va
kar žinomas, pažįstamas—savas. Bet ant 
tiek keistas, kad pirmąsyk pamatęs jį, 
ligonis ar šiaip žmogus, padaro išvadą, 
jog jam jau ne vienas, bet visi špykiai jo 
galvoj kliba. Be to dar, visus daiktus va- 

. dina tikrais jų vardais, bene tik laiky
damasis tos patarlės, kad ką į bažnyčią 
su savim nešiesi, tai gali apie tai ir kal
bėti be jokių pagražinimų.

Iš esmės, jis labai mandagus, bet tas 
jo mandagumas perdaug vergiškas. Jis, 
atėjęs pas ligonį, nusilenks prieš kiek
vieną namiškį, neaplenkdamas ir pačio 
mažiausio šeimos nario, kuris dar nė 
savo galvelės nenulaiko. Tos tai ydos 
dėlei, visi iš jo šaiposi; kartais jis pra
juokina net ir gan rimtai susirgusį ligo
nį. Bet rimtai apie jį kalbant, daugumas 
pripažįsta, kad jis yra gan sumanus ir 
sąžiningas gydytojas.

Taigi šis, visų pajuokiamas ir tuom 
f patim kartu — gerbiamas daktaras, įsi
leidęs tą moteriškaitę ir palikęs praviras 

)duris, pradėjo ją klausinėti, o man viską 
/girdint, prisiėjo laikytis, kad nepradė
čiau kvatoti. Daktaras pradėjo:

“Na, gražuole... Stebėtina gražuole, 
pasakykite man tikrai, tikrai tą vietą pa
rodykite su savo pačios gražiu piršteliu, 
kur jums daugiausia skauda?”

“O, daktare! Aš nesergu, bet . . .Gel
bėkite mane, daktare.... Aš nėščia.”

“Bet jūs vedusi, ar ne?”..
,— “Taip, daktare, bet.... Aš tik aštuonio

likos metų esu ir ....
“Tai tik menkniekis. Jaunesnės pagim

do, o jūs, tokia graži ir sveika moteriš
kaitė, nei nejusite, kaip pagimdysite... 
Aš pats jums patarnausiu ir užtikrinu, 
kad susilauksite mažutį, gražutį į jūs vy
rą panašų berniuką.” /

“Bet, daktare. Aš dar taip jauna bū
dama nenoriu apsikrauti vaikais... Dar 
turiu laiko. Būk toks geras, daktare, 
gelbėk.”

“Aš negaliu... Supraskite, negaliu. 
Mane gali pasodinti į kalėjimą, atimti 
diplomą—negaliu.”

“Tai neapsiimate?”
“Nei už milijoną dolerių. Nei savo pa

čiai neapsiimčiau, negaliu.”
“Bet, daktare... Nejaugi jūs nesu

prantate, kad man dar yra laiko, kad 
aš, tik spėjus apsivesti, nenoriu prisirišti 
save prie vygės, vežimuko ir užsidaryti 
šeimyniškoj nelaisvėj?”

“Gražuole. Jūs turite žinoti, kad juo 
jaunesni, gražesni tėvai, tuo gražesni ir 
jų vaikai. O du-trys-keturi, gražūs vai
kučiai yra būtina kožnai porai.”

Moteriškaitė, nieko neatsakius, išėjo 
ir aš buvau sekantis ir pats paskutinis 
pacijentas. Daktarui pasiteiravus apie li
gą, pajuokavau:

“Nors visas esu sunegalavęs, bet visa 
netvarka tai pilve. Nežinau, daktare, kas 
gali būti? Tik bijau, kad nebūčiau pa
stojęs.”

Daktaras kažkaip, keistai pasižiūrėjęs 
ir nenoroms nusišypsojęs, pradėjo jieško- 
ti ligos. Paskui pasisakęs, kad jau kelis 
lygiai kartus mane pagydė, pagydys ir šį 
kartą, o padavęs vaistus, nedrąsiai pa
klausė :

“Ar tai jūs girdėjote, ko ta moteriškai
tė norėjo?”

“Suprantama. Jūs palikote praviras 
duris ir aš, kad ir nenorėdamas, turėjau 
girdėti.”

“Matai, kaip vyro tai nori, o gimdyti 
ne. Jei norėjai vyro, apsivedei, tai ir būk 
vedus ir gimdyk... Keturi vaikai šeimy
noj, tai nėra perdaug ir būtina... Tik 
vaikai, gražūs vaikai, daro šeimyną nuo
seklia ir sugyvenančia. Bevaikės nesu
gyveno ir nesugyvens.”

“Argi? Tai kodėl pats daktaras pasi- 
ganėdinai tik su vienu sūnum?”

“Tai tik išimtis... Tai todėl, kad ma
no moteris negali daugiau gimdyti. Jeigu 
tik ji galėtų gimdyti, mes turėtume jau 
čielus aštuonis.”

Tai pasakęs daktaras, ar tai norėda
mas mane įtikinti, ar savo atvirumo dė
lei, paprastais žodžiais ir paprastais var
dais vadindamas ir net pirštus sudėda
mas rodė, kad jo moters tik tokio didu
mo esanti ir neatsakanti tam tikslui.

Man išėjus važiuoti, minėta moteriš
kaitė dar tebestovėjo ant gatvės kampo 
ir laukė buso. Ji atrodė labai susijudinus. 
Man besėdant į automobilį, ji pasitei
ravo :

“Ar jūs nežinote, kaip ilgai dar man 
reikės laukti buso?”

“O kiek dabar laiko?”
“Lygiai devynios.”

(Bus daugiau)

San Francisco, Calif.
Pagarsėjęs pasaulyj kali

nys, Tom Mooney, gegužės 24 
dieną gydytojo buvo pripažin
tas, kad serga skilvio vėžio li
ga ir tapo pasiųstas iš kalėji
mo į San Francisco apskričio 
ligoninę. Dabar vėl praneša
ma, kad su birželio 16 diena, 
Tom Mooney, atsigriebė nuo 
kraujaplūdžio (h e morrhage) 
iš priežasties esamų pilve 
skaudulių (stomach ulcers) ir 
sugrąžintas atgal j San Fran
cisco apskričio s kalėjimą No. 
1. Kuo jis serga—skilvio vė
žio liga ar pilvo vočių krąuja- 
plūdžiu — tikrai nepasako
mą, nes vienas gydytojas sa
ko vienaip, kitas kitaip, bet 
kaip ten nebūtų, jis serga pa
vojingai.

. Matomai, virš dvidešimts 
( metų kalėjimo gyvenimas jo 

sveikatą labai pakirto. Vieton 
beiti po gera priežiūra ant 
šviežio oro ir saulės šviesos, jis 
padėtas atgal į kalėjimą, tar
pe keturių kalėjimo sienų pū
ti, be priežiūros ir saulės švie
sos. Atrodo, kad jis ten pa
baigs savo nekaltą amžį ir 
kančiose numirs. Jau ne sykį 
buvo rašyta “Laisvėj,” kad 

j darbininkai dar iki šiol per- 
mažai kreipė į tai atydos, nes 
faktas pats už save kalba, 
kad Šio krašto darbininkai 
vienybės obalsio “Darbininkai 
Vi£ų Šalių Vienykitės!” pride- 

j ramai nesupranta, jei jie, be 
skirtumo savo įsitikinimų, to 
obalsio prasmę pilnai supras-

LMS Nauja Brošiūra
“KAIP SKAITYT 

IR RAŠYT”
Šią savaitę išėjo iš spau

dos nauja brošiūra “Kaip 
Skaityt ir Rašyt.” Sutaisė 
drg. D. M. šolomskas, 32 
pusi, mažo formato. Kaina 
penkiolika centų.

Šią brošiuraitę turėtų įsi
gyt kiekvienas dienraščio 
“Laisvės” skaitytojas ir ko
respondentas. Joje randasi 
daug. naudingų informacijų.

Norintieji įsigyt minimą 
brošiūrą rašykit:
Lietuvių Meno Sąjunga,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Norwood, Mass.

tų, tai vieno žodžio pasaky
mu, Tom Mooney būtų paliuo- 
suotas. Čia tik darbininkų ma
sinis spaudimas gali jį paliuo- 
suoti. Tom Mooney neturi ka
lėjime kančiose numirti, jis 
yra nekaltas!

Pacific.
6-17-37.

Plieno Bosai Atmeta Dery
bas su CIO Unija

Cleveland, Ohio. — Repu
blic ir Youngstown Sheet ir 
Tube plieno korporacijų 

i prezidentai atmetė pašauki
mą valdiškos plieno streiko 

: taikymo komisijos ateiti į 
' derybas su streikierių at- 
' stovais iš Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komiteto.

Amer. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 9 kp. 
susirinkimas, atsibuvęs 16 d. 
birželio, išrinko darbininkus— 
8-nis vyrus ir 4-rias moteris— 
darbuotis piknike. Taipgi 
ALDLD 9 kp. Moterų Kliubas 
ruošia didelį ir gražų kraitį, 
del “L.” pikniko, kuris bus 
išleistas ant tikietukų, tikietu- 
kus kliubietes jau dabar par
davinėja, ir turės pasisekimo, 
nes kraitis bus iš gerų daiktų 
sudėtas.

Ruošiam didelį busą ir de- 
sėtkus automobilių į “Laisvės” 
pikniką 4-tai liepos, Maynard, 
Mass. Buše vietas galite užsi
sakyti pas draugus L. Traki
mavičių ir J. Grybą.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja pradėjo ruoštis prie didelio 
ir šaunaus rudeninio koncerto, 
kuris atsibus pradžioj spalio. 
Koncertan bus kviečiamas So. 
Bostono Laisvės Choras ir jo 
solistai ir duetai.

Žvalgas.

dai, o apie 9-tą vai. tą pačią 
dieną mirė nuo kraujaplūdžio. 
Juras su J. Navicku užlaikė 
geriamų daiktų krautuvę (pa
ckage store), prie kampo 
Sheldon ir Prospect gt.

Velionio moteris norėjo sa
vo vyro kūną palaidoti iškil-į 
mingai, užpirkdama mišias, j 
kurias trys kunigai būtų laikę, 
bet kunigas atsisakė nuo to, 
nes velionis nebuvęs gana ge
ras katalikas, ir dar taip sku
botai miręs, kad ir “paskuti
niu patepimu” neapsirūpinęs.

Žemaitis.

Darbininkų Susivienijimas 
Prieš Bedarbių Mėtymų iš 

šalpos Darbų
Milwaukee, Wiš. — Suva

žiavimas Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimo reika
lauja, kad prezidentas Roo- 
seveltas sustabdytų paleidi- 
nėjimus pašalpinių bedar
bių iš viešų WPA darbų. Su
važiavime būsią iki 1,000 
delegatų iš 45 valstijų.

Didieji Piknikai
ALDLD. Moterų Skyrius nu

tarė surinkti “skrynią” arba 
“Hope Chest” “Laisvės” nau
dai piknike, Maynard, Mass. 
Mūsų draugės aukauja gražių 
dalykėlių į tą “Hope Chest”. 
Pernai Moterų Skyrius gerai 
pasidarbavo ir surinko $60 
ant gražios “Bedspread”. Šiais 
metais tikimės sukelti dar 
daugiau.

Sarapiene.

Hartford, Conn.

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynes
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

Valencia, Ispanija. — Pa
aiškėjo, kad nazių karo lai
vam bombarduojant Alme- 
riją gegužės 31 d. tapo už
mušta ir trys amerikiečiai.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reuinatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite • pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

JROOKLYN LABOR LYCEUIV
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stėjčius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

d
■
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Literatūros Draugijos kuopa 
paaugo nariais laike vajaus. 
Vajus būtų praėjęs, nariai bū
tų nusiskundę, “kad negalima 
gauti naujų narių,” jei ne 
draugai ir draugės. J. 
Margaitis gavo 13 naujų na
rių, O. Vilkaitė-—6, P. Girai- 
tienė—3, P. Giraitis—>1, Kaz-1 
lauskas—1 ir trys patys nauji 

'.nariai atėjo įstoti; viso 27 
I nauji nariai.

Kuopa jau gavo iš Centro 
antrą vajaus dovaną—Raudo
nosios Armijos albumą, dar 
gaus iš apskričio pirmą dova
ną — raudoną vėluką.

Komunistų Partija Auga 
Jaunomis Jėgomis

Baland. 22 d. (?) Lietuvių 
Svetainės kambaryj Komunis
tų Partijos kuopa turėjo su
šaukus komunistų simpatikų 
susirinkimą, pasitarimui vie
tos ir pasauliniais reikalais. 
Susirinkiman atsilankė apie 
25 ypatos. 80% susirinkusių 
buvo Amerikoj gimęs jauni
mas. Tame susirinkime daly
vavo draugė Anna Burlak, ku
ri padarė šiandieninės darbi
ninkų judėjimo padėties per
žvalgą ir komunistų užduotis 
tame judėjime. Draugė Burlak 
atsišaukė, kad neprigulinti 
partijai stotų į Komunistų 
Parją. Į Partiją įstojo 7 nauji 
nariai, jų tarpe 4-ri jauni, tar
pe 23 ir 30 metų amžiaus. 
Kiek turėta literatūros, išpir
ko visą. Dabar bus sudaryta 
komunistų kuopa bent iš 15 
narių, angliškai kalbančių 
draugų-draugių. Smagu pažy
mėti, kad L. L. R. Choro mo
kytoja, su savo vyru-draugu, 
įstojo Komunistų Partijon. 
Juos turėtų pasekti ir kiti lie
tuviai jaunuoliai.

“Daily Workeriui” $0 
Skaitytojų

Apie keturios savaitės atgal 
padarėm vajų dėl “Daily Wor- 
kerio” ir “Sunday Workerio”, 
kad gavus prenumeratų. 
Tuo tikslu buvo atvažiavęs net 
iš New Yorko “Daily Worker” 
agentas draugas Taffer. Pa-

Literatūros Draugijos kuopa 
turi išrinkusi komisiją parūpi- 
nimui buso dėl “Fourth of 
July” važiavimui į spaudos 
pikniką, tik dar nežinia, į ku
rį pikniką teks važiuoti, nes 
per susirinkimą nariai pasida
lino į norinčius važiuoti Broo- 
klynan ir Maynardan, tad pa
likta nusispręsti važiuojantiem 
kur didžiuma norės, ten bus 
važiuojama.

Norinti važiuoti, pasirūpin
kit tuojau užsiregistruoti ir 
pareiškite, kur norit važiuoti. 
Užregistruoti galima Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St., 
ypatingai seredos vakarais te
nai galima matyti komisijos 
narius.

Birželio 27 d. visi hartfor- 
diečiai ir Laisvės Choras išva
žiuoja į Waterbury piknikan, 
kurį rengia Conn, valstijos 
darbininkų draugijų ir chorų 
apskričiai. Bus publikos iš vi
sos Conn, valstijos, bus visos 
valstijos chorai, sportininkai. 
Specialiai pakviesti iš Brook
lyn© lietuviai ristikai šiame 
piknikų.

Į šį pikniką taipgi bus gali
ma nuvažiuoti busu, kuris iš
važiuos nuo Laisvės Choro sve
tainės, 57 Park St., 12 vai. 
dieną. Dar yra prašomi visi 
automobilistai, kurių mašinos 
bus nepilnos, užsukti prie 
viršminėtos svetainės pasiimti 
pasažierių.

Hartfordiečiai jau pradėjo 
rengtis prie spaudos pikniko, 
kuris įvyks rugsėjo 12 d., lie
tuvių darže. Komisija jau iš
dirbo planus pradiniam dar
bui ir pasibrežė surengti pik
niką didesnį už visus praeity 
buvusius.

Birželio 14 . d. mirė Juozas 
Juras, 42 metų amžiaus. Per 
dieną dirbo, iki 6-tai valan

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisve” 

•

Bostono Apielinke
Sekmadienį, 4 Liepos (Jnly) 

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkes draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

Clement Vokietaitis | 
į LIETUVIS ADVOKATAS 
į 50 Court Street ?

Tel. Triangle 5-3622 i 
5 Brooklyn, N. Y. į

i 168 Grand Street $ 
< Tel. Evergreen 8-7179 j 
į Brooklyn, N. Y. «

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalias
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway / 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chaunęey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61*1

“Laisves” Piknikas Maynard, Mass.
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuojaus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.
•

“Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykites Busus Važiavimui j Piknikąy. .— ?
MATEUŠAS SIMONAVICTUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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Piknikas su Programa
Rengia Bendrai Newark© Šios Draugijos: 

LDS 8 KUOPA, JAUNUOLIŲ 2 03 KUOPA IR ALDLD 5 KUOPA

Italijos Submarinas Paskan
dino 50 Amerikonp

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
'yra gražios maudynės ir neto-

Įvyks Nedėlioj, 27 Birželio (June)
PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO; ĮŽANGA 25 CENTAI.

OLD CIDER MILL GROVE VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. L. B. Šaknaitės

Gerbiamieji! Programoj dalyvauja šios dailės spėkos: Sietyno Choras, vadovystėje L. B. Šaknaitės; Bangos 
Choras iš Elizabeth©, vadovystėje S. Pociunaitės. Beisbolės rungtynės 3 tymai: Newarko, Brooklyn© ir Eliza
beth© ir kiti žaislai.

“THE GRENADIERS” 6 kavalkų orkestrą grieš įvairius šokius.
Ši vieta viena iš gražiausių visoj apylinkėj. Piknikas įvyks, kad ir lytų, nes vieta žymiai padidinta. 

Pastogės užtektų dėl 2,000 asmenų.
VALGIŲ BUS ĮVAIRIŲ, NAMIE GAMINTŲ. GĖRIMŲ TAIPGI ANT VIETOS IKI VALIAI

( KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Hudson Tube, Broad strytu per Hillside, priveža prie pat parko vartų. 
1 Springfield Avė. gatvekariai ir busai į Irvington centrą (Scorners). čia imkit “Union Vaux Hall Road” busą ant 

kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.
Automobilių kelias: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.

Haverhill, Mass.
Birželio 17 d. atsibuvo Ame- 
os Lietuvių Darbininkų Li- 
atūros Draugijos 85 kuopos 
trinkimas, Laisvės choro 
nbaryje, 199 Washington 
Tarpe kitų dalykų, nutarta 
iuoti didžiuliu “Laisvės” 
nikan 4 d. liepos, Vose Pa- 
m Park, Maynard, Mass, 

sas išeis nuo Lietuvių Pilie- 
*. Gedemino Kliubo svetai- 
j, 324 River St., kaip 11 
1. ryte. Kelionė į abi pusi 
.00 ypatai. Kadangi kelionė 
’abai ilga ir nebrangi, o pik- 
o vieta labai puiki ir dide- 
kUr suvažiuoja apie 10,000 

,onių, tai čia tiktai kalba ir 
įgiasi važiuoti ir prisidėti 
ie tos gražios publikos. Ko- 
sija gerai darbuojasi, kad 
vežti ko daugiausia pikni- 
n žmonių. Tikietai, ant ku- 
paskirta $250.00 dovanų 
tinaai pusėtinai gerai. Mat,

Haverhill pirmesniuose 
nikuose ne vieną dovaną 

mėjo, tai dabar dar drąsiau 
ietus perka. Kas važiuosi- 
piknikan ir mylite maudy- 

, tai ten yra nemažas eže- 
t, tiktai nepamirškite pasi- 
ti maudymosi drapanas,

paprašė aukų. Nežiūrint, kad 
įžanga buvo 25 centai, bet ii’ 
aukų surinkta 47 doleriai. 
Taipgi parduota nemažai lite
ratūros. Vardan Ispanijos dar
bininkų visiem dalyviam reikia 
tarti širdingas ačiū.

Darbininkė.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4468 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 195 Hoyt 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine , and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK 
and ALEXANDER CHICHKAN 

(Eagle Restaurant)
123 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 Navy St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANGELO M. GIULIANO
123 Navy St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB4876 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
210 Fulton St.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FREDERICK MORRISSE
210 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Montague St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises .

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

Valencia, Ispanija. — Pa
tirta, kad nuskendo ir 50 Ii nueiti. Namuose yra visi pa-

>
“TGirič/i sviesto, kiaušinių ir įvairių 

■į . y, e'daržovių. Kainuos jums čia la- 
KUrj. Italijos.baį nedaug, nes mes čia savo

torpedavo ge-užaugintus produktus pigiai 
Su laivu žuvo parduodam. Dėl informacijų 

iš viso. Per 300 rašykite:

amerikonų su Ispanijos M6™.’
eiviniu laivu 
Barcelona,” 
submarinas 
gūžės 30 d. 
100 žmonių 
išgelbėta.

rašykite:

Jos. Jackim, P., 0. Box 345,
Washington. — Išduota 

federaliai warrantai areš- 
tuot šešis Republic Plieno 
streikierius Youngstown ir 
Warren, Ohio, kurie būk tai 
trukdę pašto siuntinius kor
poracijai.

Shelter Island Heights

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158.
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue

NAUJOJE VIETOJE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
šeštadienio vakare ir sekmadienį, 

birželio 26 ir 27 dd., Liet. Taut. Na
mo Parke, įvyksta šaunus piknikas 
ir šokiai. Rengia bendrai Montello ir 
Bostono ALDLD kuopos. Šokiai pra
sidės apie 8-tą valandą šeštadienio 
vakare, grieš gera orkestrą. Kviečia
me visus vietinius ir apylinkės gy
ventojus atsilankyti ir smagiai pra
leisti sau laiką. A. S.

GREAT NECK, N. Y.
Vietinis Lietuvių Amerikos Pilie

čių Kliubas rengia pikniką, kuris 
įvyks birželio 27 d., Kasmočių Parke, 
91 Steamboat Rd., pradžia 3-čią vai. 
po pietų, šokiams grieš Nights Owls 
Orkestrą, po vadovyste Johnnie Ne
vins. Kumščiuosis Walter Bokus su 
Pete Taputis. Risis Bill Raburn ir 
Bill Paske. Įžanga 40c. asmeniui. Iš 
anksto perkant 35c., vaikams 15c. 
Kviečia visus Kom.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. savo susirinkimus’ pa

keis. Kadangi piknikų sezonas ir j 
kiekvienas nori išvažiuoti, taigi susi-, 
rinkimai po pietų neparanku. Se- į 
kantis susirinkimas įvyks 4 d. lie
pos, 10 vai. ryto, Najaus Svet. Visi 
draugai paskirtu laiku susirinkite. I

P. Grabauskas, Rašt. j

UWUVBK4
SERIfiUSIfl DUONA
■SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
| duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
'mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir Į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DCMMOKAn

PHILADELPHIA, PA. I
Kurie norite važiuoti į “Laisvės”, 

piknikų, 4 d. liepos, Brooklyne, ma- ■ 
lonėkite greitai pasipirkti tikietus,' 
kad komisija žinotų iš anksto kiek' 
važiuos, tai gausime daugiau maši- i 
nų. Turime du busus, daugiau busų 
negalime gauti. Tikietus galite gauti 
pas drg. Tureikienę, 143 Pierce St,, 
W. Scotch, 134 W. Master St., A. J. 
Smitas, 5809 N. Fairhill St., J. S. 
Rainys, 110 W. Thompson St., E. 
Mulokiutė, 2316 E. Margaret St.

(149-151)

WORCESTER, MASS.
ALDLD, LDS, Aido Choro nariai 

ir visi “Laisvės” skaitytojai, rėmė
jai susirinkite pirmadienį, 28 d. bir
želio. Įvyks specialis susirinkimas 
“Laisves” pikniko reikalais. Visi da
lyvaukite Lietuvių Svet., 29 Ehdicott 
St., 7:30 vai. vak.

(149-151)

HARDFORD, CONN.
Visi rengiasi važiuoti Apskričio 

Piknikan, kuris įvyks Waterburyje,

<♦>

<!>

<l>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DirTROII, MICH.

PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į
vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, UpŠi

kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo
Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės

>

<♦>

Savaitę.
State New York, 

geriausias klimatas.
sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

d>

<t>

>

<♦>

VARPO KEPTUVE

3 nuogiems maudytis neva-
• ' i

18 d. birželio per pasidar- 
vima Bendro Komiteto dėl 

panijos demokratijos buvo 
domi kalbiniai judžiai ‘Tepa, 
ja Liepsnose” (Spain in 
ames), Italų Svetainėj, 
ctor Emanuel Hall, 94 River

Buvo prisirengta gerai iš 
ų pusių ir viskas nusisekė 
ai. Publikos buvo apie 300. 

muel Blanc iš Boston, Mass., 
•įtraukoje pasakė trumpą 
*akalbą, paaiškindamas apie
Šistų žiaurumus Ispanijoj ir

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711—-13th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOSEPH CRASHKOFF 
(Crashkoff’s Quality Grocery)

7711—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Scętion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

. W. C. LITZINGER
i 338 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 56 
New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HENRY VON DER REIDT < 
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

, NOTICE is hereby given that License No. 
i EB 1219 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail under Sectiofi 76 of 
1 the Alcoholic Beverage Control Law nt 

841 Nevins St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pre
mises.

CHRISTIE GALLO,
341 Nevins St. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No 
OB4908 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law ai 
419 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4479 has been issued to the undersigneel 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51 
Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off thp pre- 
txiissSe

ERM1N1O SCUTARI
51 Buffalo Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the^ premises *.

* HENRY RUSSO
440 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 137 Leonard St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FELIX LASAUSKAS
137 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

OX LORD DELICATESSEN. INC.
81 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB-7723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.' 

MILTON GREENFIELD
981 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4982 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 479 
Central Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

JOSEPH GOLD
479 Central Avenue Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4499 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kijigs, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EHRLICH
442 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8402 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7517— 
5th Avenue Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to he consumed off the premises.

G.UISEPPE PA LISI
7517 - 5th Avenue • Brooklyn, N. Y.

27 d. birželio. Hartfordo Laisvės
Choras paėmė didelį busą, kuris išeis ; 
nuo Choro Svetainės, 57 Park St., i 
12-tą vai. dieną. Norintieji važiuoti, I 
pasipirkit tikietus, kuriuos galite 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
gauti pas Laisvės Choro ir ALDLD 
narius. Dalyvaukite Apskričio dide
liam piknike. Kom.

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kpr, International 

Workers Order 542 kp. (Angliška) 
ir 3095 kp. (Rusų) bendrai rengia 
pikniką, birželio 27 d., Kulikovskio 
Parke, Nutley, N. J. Bus šokiai, pui
ki programa, sporto ir įvairių žaislų. 
Taip pat gerų kalbėtojų. Turėsime 
įvairių gėrimų ir užkandžių. Gurskio 
orkestrą grieš šokiams. Įžanga 15c. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti 
šiame piknike. Kom.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-5260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law al 1 
5410—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED JENSEN
5410—8th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Soction 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
ty of Kings, to be consumed off the pro
mises.

ELI MORDEN
3010 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Avenue N, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

WILLIAM HASSELBRACK 
4718 Avenue N Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS. 
Įvairumų Piknikas

Sekmadienį, birželio 27 d., bendrai 
Draugijų Komitetas rengia smagų 
pikniką, Olympia Parke. Bendras 
Draugijų Veikimo Komitetas per vi
są žiemos sezoną veikė, rengė pa
rengimus, sukėlimui finansų įvairiem 
svarbiem tikslam, kaip tai: Ispanijos 
kovotojams, Lietuvos prieš-fašisti- 
niam kaliniam, streikam ir taip to
liau. Tai šis Komitetas rengia šj 
pikniką, sukėlimui finansų savo su
dariusių bilų apmokėjimui. Mes kvie
čiame Worcesterio ir apylinkės pa
žangią publiką nuoširdžiai paremti 
šį pikniką. Turėsime smagų įvairumo 
programą.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8882 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retoil under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT & HARRY KA’IT 
6336 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8395 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501—East 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE ALWEISS2501 East 19th St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 71 La
fayette Ave., Borough of Brooklyn, Conuty 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL MiLMOE
71 Lnfavette Ave. Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis Piknikas! Rengia ALDLD 

6-tas Apskr., nedėlioj, 27 d. birželio, 
Mikolaičio farmoje. Programą pildys 
Lyros Choras, bus gera orkestrą šo
kiams. Pradžia 10 vai. ryto. Kelro
dis: Važiuokite Frankford Ave. iki 
City Line ir tuojaus už tiltuko su
kite po kairei į kelią Knights 2nd. 
Gatvekariu persimainykite Bridge 
St. No. 66 ir važiuokite iki sustos. 
Iš ten būsite nuvežti į pikniko vie
tą. (148-150)

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, ulelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Šiandien Motery Demonstracija 
Prieš Kapojimą WPA Darbų

Aukos Lincolno 
Batalionui

mote-

šauki- 
WPA

Lietuvių Lincolno Batalio
no Draugių suruoštam ispaniš
kam vakare, Brooklyn surink
ta $23.20, taipgi d. E. Benso- 
nas aukavo čekį $2.52.

L.D.S. 58 kuopa iš San
Francisco ir Oakland, Cal.,
atsiuntė $

ALDLD
5.

12 Apskritys auka-
vo $3.

APLA konvencija sumetė

Moterys ir vaikai iš WPA 
šeimynų, rendaupinkų organi
zacijų, unijų, įvairių draugijų 
ir neorganizuotos moterys, ku
rios priešingos išmetimui iš 
darbo ir į bado padėtį desėtkų 
tūkstančių šeimynų, šiandien 
dalyvaus WPA moterų šaukia
mo} demonstracijoj prie City 
Hali. Lietuvėms moterims 
taip pat reiktų skaitlingai da
lyvauti.

Demonstracijoj tikimasi da
lyvausiant apie 10,000 
rų.

Nors demonstracijos 
mo priešakyje stovi
Projektų ir Darbininkų Susi
vienijimo moterys, tačiau tai 
nėra vien jų reikalas. Dėlto 
Progresyvių Moterų Taryba, 
taipgi Komunistų Partija atsi
šaukė į savo nares moteris ak
tyviai dalyvauti demonstraci
joj. Komunistų Partija savo 
šaukime demonstracijon sako: 

“Nuotikis su keliomis New
Yorko merginomis, kurios 
bandė nusižudyti, parodo, ko- 
kion desperacijon įpuolė dar
bininkai praradusieji WPA 
darbus, arba kurie numato, 
kad praras. Bet saužudystė 
nėra išeitis, mes norime gy
venti.

“Reakciniai
imdami įsakymus nuo stam-j prasidėjo 20 
biojo biznio, pažadėjo ekono-ĮęSjs rugpjūčio 29 d. Į 
mizuot valdžioje. Jie nori eko- §juog pokilius suvažiuoja daug 
nomizuot lėšomis WPA dar- žmonių. Kai kurie šios rūšies 
bininkų, jų žmonų ir vaikų. poki]iai įvyksta mieste, o kiti 
Tos rūšies ekonomija reiškia už mjesto ribų. Taipgi į kai 
badą ir galbūt mirtį WPA kurjuos nėra įžangos, įėjimas 
??rbinj,nkų žmonoms ir kūdl-| veltui, o kai kada reik mokėt

Viršminėtas 
tapybos

APLA 49 kp. aukavo $5.
Visiems draugams ir orga

nizacijoms, kurie aukavo šiam 
svarbiam tikslui, padėt mūsų 
amerikiečiams draugams vest 
kovą prieš fašizmą Ispanijoje, 
mes tariam širdingai ačiū.

Lietuvės Draugės Abr. Lin
colno Bataliono,

Ižd. A. Jeskevičiutč.

Vasariniai Pokiliai
Kas met New Yorko Mies

to Dailės K-tas (Municipal 
Art Committee) rengia Vasa

linius Pokilius (Summer Fes- 
kongresmanai, tival). šiemetiniai pokiliai 

• d. balandžio ir

žmonių. Kai kurie šios rūšies

kiams. {nedidelę įžangą.
Kaip žinia, desėtkai milio- komitetas rengia ir 

nierių yra nusukę milionus. paroc]as 
dolerių nemokėtais taksais, j 
taipgi jie galėtų būt aptak-į 
suojami po daugiau ir vai- (Jones Beach, L. I.), 
džiai nėra reikalo taupyti ba- statyta atvirame ore

Birželio 26, Marine Stadium 
bus per- 

opera.
daujančių vyrų, moterų ir. Pradžia 8:30 vai. vak.
kūdikių lėšomis ir to nebūtų,) Central Park Mall, (Man- 
jei daugiau progresyviti žmo- hattan) bus beno koncertas, 
nių būtų valdžioje. į duodamas

Organizacijos turės įdomiij Prince Beno.
iškabų. Kalbės dalyvaujančių > Pradžia 8:30 vai. vak.
organizacijų atstovės.

Įvyks šeštadienį, 26 birže
lio, prie City Hali, New Yor
ke. Pradžia 11 vai. ryto.

įduodamas Judge Leopold
. Įžanga veltui.

Tūkstančiai Pagerbė
Lincolno Batalioną

Lincolno Bataliono Draugų 
suruoštam mitinge .trečiadienio 
vakarą, Hippodrome, dalyva
vo 5,000 publikos. Mitingas 
Šaukta pagerbimui kritusių ir 
tų, kurie tebekovoja tranšėjo
se, kad demokratija gyvuotų.

Mitingo vyriausiais kalbėto
jais buvo R. Minor ir J. W. 
Ford. Minia atsistojimu pager
bė William Flaherty, kurio 
trys sūnūs kariauja Ispanijos 
karo fronte. Frances Schwartz 
žmona kovoj padėjusio gyvy
bę Maurice Jellino atsišaukė 
remti Lincolno Batalioną.

Tėvų, giminių kalbos ir viso 
mitingo eiga per radio buvo 
perduodama tiesiai į tranšėjas 
Ispanijoj.

Salėj buvo iškabinti kritu
sių didvyrių paveikslai. Gi 
garbės sekcijon susirinko 700 
tėvų, žmonų ir sužieduotinių, 
kurių mylimieji randasi karo 
fronte. Tai puikus Lincolno 
Bataliono rėmėjų būrys. Bet t0 
negana. Ypač dabar, atviros 

$ i fašistinių šalių intervencijos 
karo metu, kiekvienas, kam 
brangi demokratija ir laisvė, 
privalo visomis pajėgomis dar
buotis Ispanijos paramai. Da
bar laikas.

i Goldman beno koncertai 
i būna sekmad., pirmad., tre- 
čiad., ir penktadieniais.

Birželio 27 iki liepos 3, 
Lewison Stadium, 138 St. ir 
Amsterdam Ave., Manhattan, 
programos kas vakarą su įžan
ga. Pradžia 8 :30.

Prospect Park, Brooklyn, 
Goldman beno koncertai įvyk
sta antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais. Pradžia 
8 :30 vai. vak. A. B.

Šiandien Maliorių Rinkimai
šeštadienį, 26 birželio, nuo 

7 ryto, iki 5 vai. vakaro eis 
maliorių balsavimai 71-mo 
Pulko Armorėj, 34th St. ir 
Park Ave., New Yorke. Bus 
perrinkimas 9-to Distrikto fi
nansų sekretoriaus ir devynių 
biznio agentų.

Eiliniai nariai turi išstatę 
savo “sleitą”, kurio priešaky
je yra Louis Weinstock. Jis 
užėmė finansų sekretoriaus 
vietą po prašalinimo iš ofiso 
Zausnerio, pasilaikiusio ant 
maliorių sprando gengsteriz- 
mu. Bėgiu 16 mėnesių Weins- 
tocko buvimo ofise, suvaldyta

Maspethe Streikas
Cating Rope Kompanijos, 

58-29 64th St., Maspeth, dar
bininkai trečiadienį išėjo į 
streiką. Jie reikalauja pripa
žinimo CIO unijos.

šešiolika žmonių sužeista 
susidūrus Ralph Ave. ir Fui-i 
ton St. gatvekariams.

Šiandien Jurgines Draugijos I
Metinis Piknikas

sv.šeštadienį, 26 birželio, 
Jurgio Pašalpinė Draugija tu-,1 
rėš 57-tą metinį pikniką Dex
ter Parke, Jamaica Avenue ir 
75th St. Woodhavene. Priva
žiuojama Jamaica Linija, iš
lipt Elderts Lane stotyje. Įžan
ga 40 centų. Prasidės 2 vai. i 
po pietų ir tęsis iki vidurnak
čio.

šokiams grieš prof. Retike- 
vičiaus ir Kaizos orkestros.

Rep.

Šoferių leidimai pasibaigia 
su 30 šio mėnesio. Kadangi 
dar tik apie 10 nuošimtis šo
ferių tepermainė leidimus, 
perspėjama nelaukti paskuti
nės dienos.

Lankėsi “Laisvėje” I
Ketvirtadienį apsilankė 

“Laisvėje” d. Jurgis Račys iš 
Montreal, Canada, “Laisvės” 
skaitytojas ir veikėjas tenykš-1 
čiame lietuvių darbininkų ju
dėjime, ypatingai meno srity
je. Atostogomis jis svečiuo
jasi pas savo tetą, E. Orange, i 
N. J. Ta proga atvyko ir į 
Brooklyną aplankyt savo įstai
gą, taipgi pasižadėjo dalyvaut 
“Laisvės” piknike 4 liepos.“LAISVES” PIKNIKAS

Bus Dviejų Dienų Šventėje

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio įstaiga Yra
5f8 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Elektra Pagavo X-ray 
Techniką

Frank Brown, Bellevue Li- 
gonbučio X-ray technikas, 
pergyveno 75,000 voltij elek
tros per kelias minutes, ta
čiau tapo atgaivintas, tik ran
kos apdeginta. 8 metų patyri
mas su mašina neapsaugojo 
nuo nelaimės.

Nelaimė įvyko, kada jis— 
manydamas, jog elektra už
daryta—pridėjo ranką prie 
mašinos. Ranka prilipo. Ban
dydamas atsiliuoSuoti jis pri
dėjo antrą ranką, ir ta pri
lipo. Tada jis neteko sąmonės.

Laboratorijos padėjėja ban
dė gelbėti, bet ją elektra nu
trenkė skersai kambarį. Tada 
ji ėmė šaukti pagelbos ir tik 
kitam technikui atėjus ir už
darius elektrą Brown atsiliuo- 
savo. Įdėjus į dirbtino kvėpa
vimo prietaisus Brownas greitį 
atsipeikėjo. j

X-ray aparate tuo laiku bu-! 
vo ligonis, bet jis išliko nepa
liestas.

Vairuotojas Turi Matyt
Važiuotės taisyklės nusako, 

kad bile vežimas, ąpart dvi
račio, turi būt aprūpintas veid
rodžiu, pro kurį vežimo vai
ruotojas galėtų aiškiai matyt 
kelią ir važiuojančius paskui. 
Neleistina važiuot su perdaug 
prikrautu ar prisodintu veži- j 
mu, kad nesimatytų kas deda- j 
si aplink arba negalėtų laisvai į 
naudot vairavimo mechaniz-į 
mą. Frontinėj sėdynėj neleis
tina vežt daugiau trijų suau
gusiu žmonių.

Trafiko Stotis “I.”

Į Prospect Parko 
atvežė jauniklį 500 
ganosį (rhinoceros), 
gabenta iš Indijos.

žvėrinčių
svarų ra-

Jis par-

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda trijų šeimynų guntinis 
namas, Cypress Hils sekcijoj. Du 
blokai iki New High School ir vie
nas blokas nuo Eleveiterio stoties. 
Gera proga nupirkti pigiai—$7,500. 
Kreipkitės: 275 Ainslie St., Brook
lyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga dviejų patyrusių mer

ginų dirbti restauracijoj už bufeto. 
Kreipkitės po numeriu 222 Fulton 
St., Brooklyn, N. Y.

(150-151)

taip vadinamas “kick-back” 
raketas. To pasėkoj unija pa
augo nuo 9,00.0 palaidų narių 
iki 12,000 duokles mokančių 
narių.

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

S

S
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Sekmadienį, 4 Liepos-Jiily
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos, 

Vadovaujamas J. Bulaukos

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y
Vadovaujamas Aldonos Klimaites

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 2Sth AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta $3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

BUSAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
» * M 7 F Išeis nuo 62 LafayetterateYSOTl) /V. J. St., 10 vai. ryto. Ti-

kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestienė
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

• 1 I Dr. Martin Luther’io Drau-<VIClg&UUOOCl} gijos busas išeis 1 vai. die- 
Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuot, kreipkitės pas Šapalą-Vaigi- 
nį, aukščiau paduotu antrašu.

F • I M T J Vietas galite užsisakyti pas 
/V. </• dd. G. Kardauską ir C. An- 

driūną, 35 W. 16th St. Kelionė į abi puses $1.00.

New Haven, Conn.
sekanti: B. Medley, 114 Nash St., A. Petkienė, 161 
View St., A. Šoliunienė, 172 Thomas St., W. H. Busai 
ir automobiliai išeis 8 vai. ryto, kampas Humphrey^ ir 
Wallace St., pasimokėkite kelionės lėšas, kurie pasiža
dėjote važiuoti.

IT f Išeis nuo Panelio įstąi- JtjCtyj /V </. gos, 347 Avenue E, 10 
valandą ryto. Round Trip $1.00.

Mr > MT JT Išeis nuo Jurgines Svetai-lyeWCtYR, /V. J. nės, 180 New York Avė., 
10 vai. ryto. Kelionė į abi puses 80c. Užsisaky
kite vietas kuo greičiausia, kad neliktumėt na
mie. Užsisakykite pas Ch. Anuškis, 106 Bleeker 
St., M. Dobinis, 239 Rose St., G. Žukauskas, 566 
S. Clinton St., E. Orange, . Mikšio-Skeistaičio 
užeigoj, 189 Ferry St. ir pas Sietyno Ch. narius.

I I Dr. Martin LutherWllliamsburgn Draugijos busas į 
“Laisvės” pikniką išeis nuo Stasio Masulio Res
tauracijos, 518 Grand St., 1-mą vai. po piet. 
Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuoti, kreipkitės pas Masulį aukš
čiau paduotu antrašu.

> •!! ynr Mes pasamdėm didelį\JClR.Vllle, C 0/1/1. busą dėl 40 pasendže- 
rių. “Round Trip” $2.25. Kreipkitės prie Jos. 
Zuraitis, Jos. Berger, V. Navickas ir V. Kuli
kauskas. Jie suteiks jums visas informacijas.

Daugiau busų atvažiuos iš Scranton, Philadelphijos, 
Harrison tf^Qreat Neck. Prašome draugų pranešti iš 
kur busai išeis ir kas komisijoje, kad vietos žmonės ži
notų į ką kreiptis. Tuojau reikia registruotis, nes komi
sijos iš anksto turi žinoti kiek busų samdytis.

s-
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 .BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9^ C 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojus tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Notary‘ Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

t
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainų

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
trinas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tertiyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661-py^vY>pY7T7T7TTT7T7TTTTTTTTT?T7TTTTTTT7TTTTTTTTTTTTT>,

—




